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Dispõe sobre incluir como item na cesta básica
de alimentos do empregado público, privado e
correlatos,  álcool  em  gel,  no  âmbito  do
território  do  Estado  de  Mato  Grosso.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

       

Art. 1º Inclui como item essencial e necessário na cesta básica de alimentos do empregado público, privado
e correlatos, álcool em gel, no âmbito do território do Estado de Mato Grosso.

Art. 2º As cestas básicas comercializadas e distribuídas, por força de convenção ou acordo coletivo, ou não,
no Estado, deverão conter no mínimo 1 (um) álcool em gel de 1 litro.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Em razão da epidemia do COVID-19, mas por tantas outras doenças que são transmitidas por outros vírus, é
necessário que a prática da utilização do álcool em gel, seja algo contumaz na vida das famílias
mato-grossenses.

Outros estados, como o Pará e o Rio de Janeiro já adotaram a medida a fim de garantir a saúde da
população. No Congresso Nacional tramita um Projeto de Lei que inclui o item nas cestas básicas em todo o
País, além de isentar os itens de higiene que compõem as cestas básicas de todo e qualquer tributo federal
sobre industrialização, transporte e comercialização, também enquanto durar a pandemia.

Diante o exposto, sabendo que a presente medida é de grande importância e relevância à população de
Mato Grosso, apresentamos a presente proposição e rogamos aos nobres pares pela sua aprovação.
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