
CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N° / 2021 

Colendo Plenário, 

O presente projeto de lei visa auxiliar no bem-estar das pessoas que 

precisam adentrar as agências bancárias, mas por possuírem alguma deficiência 

ou serem idosas e terem dificuldade de locomoção, acabam até passando por 

constrangimentos para utilização dos serviços. 

Muitas pessoas chegam a passar mal e na ausência de uma cadeira de 

rodas que poderia ser disponibilizada na agência, precisa ser carregada por 

outras pessoas. 

Esta vereadora trabalhou em banco por muitos anos, e notou que 

enquanto algo facultativo, algumas agências disponibilizam cadeiras de rodas e 

outras não. O que gera muito transtorno à população, que muitas vezes ao 

acompanhar um cliente que necessita de uma cadeira ao Banco, se depara com 

o constrangimento de não ter como adentrar à agência com o conforto e 

dignidade merecido. Recentemente ao utilizar um caixa eletrônico em agência 

em Mogi me deparei com um rapaz tendo que carregar seu pai no colo para 

renovar sua senha. 

Desse modo, por todo o exposto, é de suma importância a aprovação 

deste projeto de lei, razão pelo qual conto com apoio dos nobres pares. 

Plenário Ver. Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 01 de fevereiro de 2021. 
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Art. 5° Esta lei entra em vigor em 30 (tr nta) dias de sua publicação, revogadas 

as disposições contrárias. 

Plenário Ver. Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 01 de fevereiro de 2021. 

FERNANDA MORENO 

Vereadora — MDB 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTICA E FtEDACÃO 

Projeto de Lei n" 006 / 2021 

De iniciativa legislativa da Vereadora Fernanda Moreno da Silva, a proposta 
em estudo dispõe sobre obrigatoriedade do fornecimento pelas agência bancárias de cadeiras de rodas, 
para serem utilizadas por clientes portadores de deficiência física, e dá outras providências. 

Em resumo, a finalidade da proposta legislativa é determinar para que seja 
obrigatório o fornecimento, no âmbito do Município de Mogi das Cruzes, por parte das agências 
bancárias, de cadeiras de rodas para utilização de clientes que sejam portadores de deficiência física e 
idosos com dificuldades de locomoção; determinando ainda, que cada agência bancária deverá ter à 
disposição do público pelo menos uma cadeira de rodas, com utilização gratuita e afixar cartazes 
indicando o local onde serão fornecidas as cadeiras de rodas aos usuários. O projeto de lei determina, 
também, que o não cumprimento importará ao infrator em multa diária de 10 (dez) UFM (Unidade 
Fiscal do Município), sem prejuízo de outras sanções legais. 

Em relação à competência legislativa da matéria, devemos apontar que normas 
atinentes à acessibilidade são de competência concorrente (art. 24, XIV, CF). Assim, entendemos que 
a matéria se estende à competência legislativa do Município por caracterizar assunto de interesse local, 
com fundamento nos artigos 30, I, da CF e 11, I, da LOM, na medida em que impõe obrigações aos 
estabelecimentos situados no Município. 

Com relação à exigência veiculada pelo projeto de lei, atende ao princípio da 
proporcionalidade/razoabilidade, na medida em que se faz necessária em razão das dificuldades 
experimentadas pelas pessoas portadoras de deficiência, além de ser adequada à finalidade de se 
viabilizar a acessibilidade almejada, portanto, na ponderação entre a restrição gerada pela medida 
(imposição de ônus aos estabelecimentos bancários) e a tutela do bem almejado (acessibilidade aos 
portadores de deficiência), esta última deve prevalecer na hipótese concreta por caracterizar-se um 
direito fundamental de grande relevância. 

Assim, analisando o Projeto de Lei, nos aspectos e uliaridades atinentes a 
esta Comissão e inexistindo vícios a macularem o mesmo, o mos por sua NORMAL 
TRAMITAÇÃO. 

Plenário Vereador Dr. iz Beraldo de evereiro de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Parecer Ao Projeto de Lei n° 006/2021 

De iniciativa legislativa da Nobre Vereadora Fernanda Moreno da Silva, a 
proposta em destaque dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias 
disponibilizarem cadeiras de rodas para serem utilizadas por clientes portadores 
de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

A proposta em estudo foi submetida ao crivo da Comissão Permanente 
de Justiça e Redação, que analisou a matéria em parecer de folhas 04 e concluiu 
que não existem óbices a impedir a sua normal tramitação. 

De igual conclusão é o parecer desta Comissão Permanente de Finanças 
e Orçamento, que analisou a proposta e verificou que consta, em seu artigo 
quarto, penalidades pecuniárias aos infratores sem prejuízo de outras 
dominações legais, razoáveis e proporcionais no tocante a relação existente 
entre sistema financeiro e cliente, onde se observa uma tutela imediata e local 
do cidadão com mobilidade reduzida ou portador de deficiência que o impeça de 
se locomover livremente no interior de qualquer agência bancária. 

Diante do relatado é o presente parecer pela normal tramitação do 
Projeto de Lei n°006/2021. 

Plenário Ver. Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 01 de março de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE INDÚSTRIA, 

COMÉRCIO, AGRICULTURA E DIREITO DO CONSUMIDOR 

Projeto de Lei n° 06 / 2021 

Processo n° 06 / 2021 

O projeto de lei ora em análise, de autoria da 
Vereadora FERNANDA MORENO DA SILVA, dispõe sobre a 

obrigatoriedade do fornecimento pelas agências bancárias de 
cadeiras de rodas, para serem utilizadas por clientes 
portadores de deficiência física, e dá outras providências. 

Ao analisarmos a proposta, verificamos que a 
mesma pretende tornar obrigatório o fornecimento, no âmbito do 
Município de Mogi das Cruzes, por parte das agências 

bancárias, de cadeiras de rodas para utilização de clientes 

que sejam portadores de deficiência física e idosos com 
dificuldades de locomoção, sendo que, cada agência bancária 

deverá ter à disposição do público pelo menos uma cadeira de 

rodas, com fornecimento gratuito, e afixar cartazes dentro dos 
seus estabelecimentos ind - cando o local onde serão fornecidas. 

Houve parecer da Comissão Permanente de Justiça 

e Redação e da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, as 

quais opinam pela normal tramitação. 

Assim, esta Comissão, nas peculiaridades 

atinentes a ela, não verifica óbices qe possam ensejar algum 

entrave à aprovação do proj to, raza pela qual opinamos por 

sua NORMAL TRAMITAÇÃO. 

Sala das 6 de maio de 2021. 
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JOSE LUIZ FURTADO 

Memb 
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Membro 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 
MOGI DAS CRUZES 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EMENDA AO PROJETO DE LEI n° 06 / 2021 

Colendo Plenário, 

A presente proposição de emenda ao Projeto de Lei n° 06/2021, 
o qual dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento pelas agências bancárias de cadeiras de 
rodas, para serem utilizadas por clientes portadores de deficiência, e dá outras providências; 
visa apenas proporcionar um maior prazo para que as agências bancárias possam efetivamente 
fazer cumprir a lei, ou seja, propiciando assim, um prazo maior para as aquisições necessárias 
das cadeiras de rodas. Sendo assim, encaminhamos à apreciação de Vossas Excelências a 
seguinte EMENDA: 

seguinte redação: 

publicação." 

APROVADC- POP. .!ANirvoAng 
Saladas Stm‘eles, em  ,2 'LU 4/ 1204)..L._ 

EMENDA MODIFICA 

44/ ' 

• 1.e 10).4 ita 

O artigo 50 do Projeto de Lei n° 06/2021, passa a vigorar com a 

"Art. 50 - Esta lei entra em vigor em 90 (noventa) dias de sua 

Assim, diante do acima exposto, apresento esta EMENDA 
SUPRESSIVA, a qual merecerá análise dos nobres Pares desta Casa. 

Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, em 29 de jkinho 
de 2021. 

FERNANDA MORENO 
Vereadora — MDB 
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PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES 

OFÍCIO N° 700/2021 - SGOV/CAM 

A Sua Excelência o Senhor 
Vereador Otto Fábio Flores de Rezende 
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 381, Centro Cívico 
Nesta 

SECRETARIA DE GOVERNO 

Mogi das Cruzes, 3 de agosto de 2021. 

Assunto: Confere número de lei ao projeto que especifica 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de reportar-me ao Oficio GPE n° 209/21, protocolado ncpta 
Prefeitura sob o n° 19.704/2021, com o qual Vossa Excelência encaminhou à sanção cóiia 
autêntica de lei decretada por essa Egrégia Câmara em Sessão Ordinária, relativa ao ProjetOle 
Lei n° 06/2021, de autoria da nobre Vereadora Fernanda Moreno da Silva, que dispõe sobM a 
obrigatoriedade do fornecimento pelas agências bancárias de cadeiras de rodas, para serc:rn 
utilizadas por clientes portadores de deficiência fisica e dá outras providências. 

Com os cordiais cumprimentos, em obediência à determinação do Exmo. Senkbr 
Prefeito e nos termos do parágrafo único do artigo 82 da Lei Orgânica do Município de Mogi ãs 
Cruzes, sirvo-me do presente para comunicar que, através deste, devolvo o mencionado projeto 
para vossa promulgação, informando que para o referido diploma foi reservado o número 
7.687/2021. 

Assim sendo, aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os 
protestos de minha alta consideração. 

Atenciosamente, 

Francisco Cardoso de Camargo Filho 
Secretário de Governo 

SGovIrbm 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

Meiell DAS CRUZ:a 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Mogi das Cruzes, em 11 de agosto de 2.021. 

Oficio GPE n 0247/21 

SENHOR PREFEITO 

A finalidade do presente é levar ao conhecimento de 

Vossa Excelência, que foi promulgada a Lei n.° 7.687, de 03 de agosto de 2.021, 

que dispõe sobre obrigatoriedade do fornecimento, pelas agencias bancárias, de 

cadeiras de rodas para serem utilizadas por clientes portadores de deficiência 

física, cuja cópia segue anexa. 

Valho-me do ensejo, para reiterar a Vossa Excelência 

os protestos de consideração e apreço. 

Atenciosamente. 

fj 
OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE 

Presidente da Câmara 

À SUA EXCELÊNCIA O SENHOR 
CAIO CESAR MACHADO DA CU 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE M( 

22325 / 2021 

11E1 1111111 
No ne: :AMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES- CMMC 

Assunto: CÂMARA MUNICIPAL 

OF. IV 247/2021 PROMULGADA A LEI N° 7.687 D 

03/0812021 QUE DISPOE SOBRE OBRIGATORIEDAC 

DO FORNECIMENTO PELAS AGENCIAS BANCARIAS 

C 13/08/2021 16:35 

CAI- 275889 

Conclusáo: 06;09/2021 

órgão: SECRETARIA DE GOVERNO - SGOV 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

L E I N. ° 7.687, de 03 de agosto de 2.021 

Dispõe sobre a obrigatoriedade do 
fornecimento pelas agencias bancárias de 
cadeiras de rodas, para serem utilizadas por 
clientes portadores de deficiência fisica e dá 
outras providências. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, 
Faço saber que a Câmara aprovou e eu, nos termos do parágrafo único do 

artigo 82, da Lei Orgânica do município, promulgo a seguinte lei: 

Art. 1° É obrigatório o fornecimento, no âmbito do Município de Mogi 
das Cruzes, por parte das agencias bancárias, de cadeiras de rodas, para a utilização de 
clientes que sejam portadores de deficiência fisica e idosos com dificuldade de locomoção. 

Art. 2° Cada Agência Bancária deverá ter a disposição do público pelo 
menos uma cadeira de rodas e o fornecimento da(s) mesma(s) a que o artigo anterior aduz, 
será gratuito e com ônus para as agências bancárias exclusivamente 

Art. 3° As agências bancárias deverão afixar cartazes dentro dos seus 
estabelecimentos indicando o local onde serão fornecidas as cadeiras de rodas aos usuários. 

Art. 4° O não cumprimento ao disposto no artigo anterior importará ao 
infrator multa diária de 10 (dez) UFM (Unidade Fiscal do Município), sem prejuízo de 
outras sanções legais. 

Art. 5° Esta lei entrará em vigor em 90 (noventa) dias de sua publicação, 
revogadas as disposições contrárias. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI 
DAS CRUZES, em 03 de agosto de 2021, 460° da Fundação da Cidade de Mogi das 
Cruzes. 

OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE 
Presidente da Câmara 

Secretaria Legislativa da Çârhara 
agosto de 2021,460° da Fundação da 

ares 
Secretário Ger Legislativo da Câmara / 

1 de Mogi das Cruzes, 03 de 
ruzes. 

( Autoria do Projeto : Vereadora Fernanda Moreno da Silva) 


