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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Substitutivo ao Projeto de Lei do Legislativo nº 008/2019

Os Vereadores signatários, membros da Comissão de Interesses Difusos e Coletivos, com base no
art. 7º, inciso V, e art. 91, §1º, ambos do Regimento Interno, apresentam Substitutivo ao Projeto de
Lei do Legislativo nº 008/2019, de autoria da vereadora Janete Ross de Oliveira (PSB), que passa a
constar com a seguinte redação:

Ementa: Obriga as agências bancárias a disponibilizarem cadeiras de rodas para atendimento às
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida

Art. 1º As agências bancárias de Carazinho ficam obrigadas a disponibilizar no mínimo duas
cadeiras de rodas para atendimento às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, alocadas
em local acessível aos usuários, para uso interno da agência competente.

Parágrafo único. As agências bancárias de que trata a presente Lei afixarão em suas dependências
internas, inclusive nas garagens, cartazes ou placas indicando os locais em que as cadeiras serão
retiradas e devolvidas. 

Art. 2º As agências bancárias deverão disponibilizar as cadeiras de rodas no prazo máximo de 180
(cento e oitenta) dias contados da publicação desta Lei.

Art. 3º. Poderá o Executivo regulamentar a presente Lei, inclusive no tocante às sanções
administrativas decorrentes do seu descumprimento.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O presente Substitutivo retifica expressões – substituindo o termo “pessoas com necessidades
especiais” por “pessoas com deficiência” –, simplifica as informações quanto aos usuários, promove
correções e adequações à redação dos artigos e parágrafos, expande o prazo para as agências
bancárias se adequarem à Lei – por questões de razoabilidade – e exclui o caráter impositivo da
regulamentação da Lei pelo Executivo, atendendo à orientação jurídica.  

Sala Antônio Libório Bervian, em 25/02/2019.



João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Gilson Antonio Haubert - MDB

Tenente Costa - PP
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