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Texto Compilado 

LEI Nº 6.430, DE 2 DE OUTUBRO DE 2008. 
Projeto de Lei nº 479/2005 de autoria do Vereador Marcelo Albuquerque.  
 

Dispõe sobre a reserva de espaço nas Bibliotecas Públicas do 
Município de Guarulhos, destinado à prestação de Serviços 
Culturais e de Recreação para pessoas Cegas e com Deficiência 
Visual. 

Dispõe sobre a reserva de espaço nas Bibliotecas Públicas do 
Município de Guarulhos, destinado à prestação de serviços 
culturais e de recreação para pessoas com deficiência visual. 

(NR - Lei nº 6.938/2011) 
 

O Prefeito do Município de Guarulhos, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos  
VI e VII do artigo 63 da Lei Orgânica Municipal, sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

Art. 1º As bibliotecas públicas do Município de Guarulhos deverão contar com um espaço 
destinado à prestação de serviços culturais e de recreação para pessoas cegas e com deficiência visual. 

Art. 1º As Bibliotecas Públicas do Município de Guarulhos deverão contar com um espaço 
destinado à prestação de serviços culturais e de recreação para pessoas com deficiência visual. (NR - Lei nº 

6.938/2011) 

Art. 2º VETADO. 

Art. 3º VETADO. 

Art. 4º O Executivo regulamentará o disposto nesta Lei no prazo de 90 (noventa) dias 
contados da sua publicação. 

Art. 5º As despesas de execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Guarulhos, 2 de outubro de 2008. 
 

ELÓI PIETÁ 
Prefeito Municipal 

 

Registrada no Departamento de Assuntos Legislativos, da Secretaria Especial de Assuntos Legislativos, da 
Prefeitura de Guarulhos e afixada no lugar público de costume aos dois dias do mês de outubro do ano 
de dois mil e oito.  

JOSÉ JOÃO BEZERRA BICUDO 
Secretário 
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