
ESTADO DE GOIÁS 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA 

 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 17/20 JS, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil 

Praça Rui Barbosa nº 70 – Centro – Fone: (61) 3631-1772 – CEP: 73.801-220 – Formosa-GO 
                                www.formosa.go.leg.br                                    joelsontrovao@camaraformosa.go.gov.br     [1] 
 

 Modifica o art. 4º da Lei Ordinária 321/09, de 21 de 
dezembro de 2009.  
 

Autoria: Ver. Joelson Trovão. 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA aprova: 
 

   Art. 1º Modifica o art,4º da Lei Ordinária nº 321/09, que dispõe sobre o limite 
para atendimento ao público na rede bancaria e dá outras providencias, que passa a 
vigorar com a seguinte redação. 
 
           “Art.4º  As agências bancárias, definidos na forma do artigo 2°, nos locais de 
atendimento ao público, ficam obrigadas a atender com preferência e dentro do 
prazo já estabelecido, as pessoas idosas com mais de 65 anos, portadoras de 
necessidades especiais, grávidas e pessoas acompanhadas de crianças com até 5 
anos, e ainda, possuir bebedouros, poltronas, banheiros, rampas de acesso com 
entrada especial para portadores de deficiências com cadeiras de rodas ou similar, 
mesmo que o imóvel não seja próprio.” 
 

  Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Câmara Municipal de Formosa, 13 de fevereiro de 2020. 
 

┌ 

Vereador 
 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Este Projeto de Lei Ordinária visa que, é vergonhoso as filas que fazem nas          
agências bancarias de formosa, e em várias oportunidades idosos, gravidas e pessoas 
com deficiência, são flagradas horas em pé nas filas para serem atendidas, apesar que 
existe a lei, determinando que as pessoas não pode esperar muito tempo nas filas, mas 
eles não cumprem. 

Portanto achei viável modificar o artigo 4º da Lei 321/ 2009 para sim atender 
melhor a população do nosso Município. 

  Ante o exposto, peço aos pares a aprovação desta matéria. 
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