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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 411/2009  
Estabelece diretriz de acessibilidade a ser observada pelos cemitérios públicos 
municipais, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Aos cemitérios públicos municipais aplicam-se as normas de acessibilidade 
de pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida.  
Art. 2º A plena acessibilidade deverá contemplar mecanismos de locomoção interna 
que atendam às limitações de pessoas com deficiência ou problemas de saúde, 
idosos e obesos, através da disponibilização de cadeiras de rodas manuais e/ou 
elétricas em todas as necrópoles municipais, bem como de veículos/equipamentos, 
preferencialmente elétricos, nos cemitérios que comportem seu tráfego nas suas 
dependências, observadas, ainda, as suas respectivas peculiaridades e 
características planialtimétricas.  
Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.  
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Vereador Agnaldo Timóteo (PR)  
  
PARECER CONJUNTO Nº DAS COMISSÕES REUNIDAS DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA; DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE; DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AO SUBSTITUTIVO 
APRESENTADO AO PROJETO DE LEI Nº 0411/09.  
Trata-se de Substitutivo apresentado pelo Vereador Agnaldo Timóteo em Plenário 
ao Projeto de Lei nº 0411/09, que estabelece diretriz de acessibilidade a ser 
observada pelos cemitérios públicos municipais e dá outras providências.  
O substitutivo aprimora o texto do art. 2º do projeto original, explicitando os tipos 
de veículos ou equipamentos mais adequados à circulação nos cemitérios, 
ressalvadas as características planialtimétricas peculiares do local.  
O resultado é um texto mais claro e técnico, que retira dúvidas sobre sua aplicação. 
Tem-se, portanto, que as disposições do substitutivo conformam o texto à melhor 
técnica legislativa.  
A propositura reúne condições de prosseguimento com fundamento nos arts. 24, 
inciso XIV c/c art. 30, inciso I e II, e art. 230 da Constituição Federal, art. 2º, § 
único, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 7.853, de 24 de agosto de 1989, e 
arts. 37, caput, 226 e 227 da Lei Orgânica Paulistana.  
Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE.  
Quanto ao mérito, as Comissões pertinentes entendem inegável o interesse público 
do substitutivo proposto, razão pela qual manifestam-se  
FAVORAVELMENTE ao Substitutivo.  
Quanto aos aspectos financeiros a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a 
opor, vez que as despesas com a execução do Substitutivo correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias.  
FAVORÁVEL, portanto, o parecer.  
Sala das Comissões Reunidas, 26/05/10  
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA  
Ítalo Cardoso (PT)  
Floriano Pesaro (PSDB)  
Abou Anni (PV)  
Agnaldo Timóteo (PR)  
João Antônio (PT)  
Netinho de Paula (PC do B)  



COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE  
Toninho Paiva (PR)  
Paulo Frange (PTB)  
Claudio Prado (PDT)  
Chico Macena (PT)  
José Police Neto (PSDB)  
COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO, IDOSO E MULHER  
Sandra Tadeu (DEM)  
Jamil Murad (PC do B)  
Natalini (PSDB)  
Milton Ferreira (PPS)  
Noemi Nonato (PSB)  
José Ferreira dos Santos - Zelão (PT)  
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
Donato (PT)  
Adilson Amadeu (PTB)  
Atilio Francisco (PRB)  
Aurélio Miguel (PR)  
Gilson Barreto (PSDB)  
 
 


