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Mensagem de Veto 

LEI Nº 7.283, DE 17 DE JUNHO DE 2014. 
Autoria Vereador Daniel Soares. 
 

Dispõe sobre acessibilidade nas academias para pessoas com 
nanismo no Município de Guarulhos. 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor EDUARDO SOLTUR, nos termos do § 7º do artigo 
44 da Lei Orgânica do Município de Guarulhos, promulgada em 05 de abril de 1990, FAZ SABER que, em 
decorrência do silêncio do Senhor Chefe do Executivo em relação ao comunicado de rejeição, na Sessão 

Ordinária de 10 de junho de 2014, do Veto Total aposto ao Autógrafo nº 027/14, referente ao Substitutivo 
nº 01 apresentado pela Comissão Permanente de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo ao Projeto 

de Lei nº 3487/13, de autoria do Vereador DANIEL SOARES, promulga a seguinte Lei: 
 

Art. 1º As academias do Município de Guarulhos deverão disponibilizar no mínimo 1 (um) 
aparelho acessível para pessoas com nanismo. 

Art. 2º As academias deverão oferecer acessibilidade para que as pessoas com nanismo 
possam exercitar os principais grupos musculares. 

Art. 3º Os equipamentos deverão atender a todos que tenham nanismo, ajustados às 
condições de deficiência de cada indivíduo. 

Art. 4º As academias poderão solicitar, através de requerimentos, prazo para se adequarem 
a esta Lei, nunca superior a 30 (trinta) dias, podendo este ser prorrogado por igual período.  

Parágrafo único. As academias que se adequarem no prazo estabelecido deverão conter 
informativo aos usuários acerca de sua acessibilidade. 

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias a 
contar da data de sua publicação. 

Art. 6º As despesas decorrentes da implantação desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Câmara Municipal de Guarulhos, em 17 de junho de 2014. 

EDUARDO SOLTUR 
Presidente 

 

Publicada na Secretaria da Câmara Municipal de Guarulhos e afixada em lugar público de costume aos 
dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e catorze. 

JOÃO PEDRO DEL BUSSO 
Secretário de Assuntos Legislativos 
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