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Estado de São Paulo 

SUBSTITUTIVO N°01 AO PROJETO DE LEI N° 191, DE 2021.  

Ao Projeto de Lei n° 191/2021, de minha autoria, que dispõe sobre o 
reconhecimento das pessoas portadoras de fibromialgia como pessoas com 
deficiência orgânica, portadores de direitos para fins de atendimento prioritário 
e dá outras providencias, proponho o seguinte substitutivo: 

"PROJETO DE LEI N° 191, DE 2021  
Dispõe sobre o atendimento preferencial aos portadores de Fibromialgia nos locais 
que especifica e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU APROVA: 

Artigo 10  - Ficam os órgãos públicos, empresas públicas e empresas concessionárias de 

serviços públicos localizados no município de Mogi Guaçu, obrigados a dispensar, durante todo o horário do 

expediente, atendimento preferencial às pessoas portadoras de fibromialgia. 

Parágrafo único: É assegurada, em todas as instituições financeiras, estabelecimentos 
comerciais, prestadores de serviços e aquele que embora não enquadrados nessas categorias de uso, desenvolvam 
atividades que impliquem atendimento ao público, a prioridade de atendimento às pessoas mencionadas no art. 10 . 

Art. 2° Fica garantido, no âmbito do município, o documento de identificação às 
pessoas mencionadas no art. 11, devidamente cadastradas no programa de atendimento de pacientes 
portadores de fibromialgia. 

Art. 30  Os locais de atendimento das pessoas relacionadas no art. 10  desta Lei 
deverão estar devidamente sinalizados com placa visível. 

sua fiel execução. 

própria. 

Art. 41  - O Chefe do Poder Executivo regulamentará a presente lei, naquilo que couber, para 

Art. 5° As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de verba orçamentária 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor, após decorridos 30 (trinta) dias da data de sua publicação". 

Saia "Ulysses Guimarães", 05 de NOVEMBRO de 2021 
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