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Texto Compilado 

LEI Nº 4.445, DE 28 DE SETEMBRO DE 1993. 
Autora: Vereadora Sandra Tadeu. 
 
 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarulhos a criar uma 
biblioteca braile para o atendimento às pessoas portadoras de 
deficiência visual, em local que especifica. 

Autoriza a Prefeitura de Guarulhos a criar uma biblioteca 
braile para o atendimento às pessoas com deficiência visual, 
em local que especifica. (NR - Lei nº 6.938/2011)  

 
 

A Câmara Municipal de Guarulhos decreta e eu promulgo a seguinte Lei: 
 
 

Art. 1º Fica autorizada a Prefeitura Municipal de Guarulhos a criar a Biblioteca Braile, para o 
atendimento às pessoas portadoras de deficiência visual no Centro Cultural da Vila Galvão. 

 Art. 1º Fica autorizada a Prefeitura de Guarulhos a criar a Biblioteca Braile, para o 
atendimento às pessoas com deficiência visual no Centro Cultural da Vila Galvão. (NR - Lei nº 6.938/2011)  

Art. 2º Para criação da Biblioteca referida no artigo anterior, deverão ser adquiridos livros 
especializados a esse tipo de leitura, através de compra, empréstimos e doações à Biblioteca. 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta de verbas 
próprias, consignadas em Orçamento, suplementadas se necessário. 

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

Guarulhos, 28 de setembro de 1993. 
 

VICENTINO PAPOTTO 
Prefeito Municipal 

 

Registrada no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria do Governo Municipal da Prefeitura 
Municipal de Guarulhos e afixada no lugar público de costume aos vinte e oito dias do mês de setembro 
de mil novecentos e noventa e três. 

BRENNO BECHELLI 
Diretor 
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