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PROJETO DE LEI Nº 48/2021 
13 DE OUTUBRO DE 2021 

 
 

Dispõe sobre a colocação de tendas 
em frente as agências bancárias 
situadas em todo o município de 
GUARÁ/SP, para buscar a proteção 
das pessoas que tem relacionamento 
com o banco. 

 
 
  A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁ/SP, no uso de suas atribuições 
legais; 
 
 
  APROVA: 
 
  Art. 1°. Com rotinas de filas, fica sob a responsabilidade de todas as 
agências    bancárias deste município, o fornecimento de tendas na área externa para reduzir a 
exposição e proteção dos clientes às condições climáticas. 
 
  Art. 2°. As tendas deverão conter proteção nas laterais de forma que não 
atrapalhe a circulação do ar no ambiente das tendas. 
 
  Art. 3º. Incumbe à Prefeitura Municipal realizar as devidas fiscalizações 
sobre a colocação das tendas. 
 
  Art. 4º. Os bancos terão o prazo máximo de 15 dias, a contar da data da 
publicação desta lei, para adequarem a disponibilização das tendas nas agências situadas no 
Município de Guará/SP ao disposto nesta Lei. 
 
  Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Câmara Municipal de Guará/SP, 13 de outubro de 2021. 
 
 

Ronan Taffarel Ferreira da Cruz 
Vereador 

 
Arsênio Amaro Dias    :______________________________ 
Eduardo de Assis Matos   :______________________________ 
Flávio Roberto Chaude   :______________________________ 
Marcelo Barião Alves   :______________________________ 
Ocimar Aparecido de Paula  :______________________________ 
Rafael Alvaro Carrion Degrande Moreira:_____________________________ 
Roberto Dias     :______________________________ 
Sérgio Roberto de Paula   :______________________________ 
Túlio de Matos Figueiredo   :______________________________ 
Valdeir Ponciano da Silva   :______________________________ 

APROVADO
UNANIMIDADE DOS PRESENTES
18/10/2021
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JUSTIFICATIVA 
 
  A propositura em tela tem como objetivo instituir medidas no sentido de 
minimizar o sofrimento causado por longas filas e demasiada espera, a que todos os cidadãos 
brasileiros estão infelizmente acostumados, no seu dia a dia, no relacionamento com todas as 
agências bancárias do Município. 
 
  Todos nós temos nossos compromissos bancários, e outros, os quais para serem 
resolvidos, em dias de maior movimento, demanda um grande tempo. Nada melhor que 
tentarmos amenizar o sofrimento de longas e desorganizadas filas e sem proteção, vindo ao 
sofrimento do forte calor do sol desenvolvendo um enorme desconforto. 
 
  Todas as agências tem por obrigação, além de oferecer o mínimo de conforto a 
todos os que usam seus serviços, a devida organização dos procedimentos de atendimento ao 
público, para que os mesmos sejam mais céleres e eficazes. 
 
  Sendo assim, por tratar-se de matéria que visa a agilizar o bom e rápido 
atendimento em todas as repartições públicas e privadas do país, necessário se faz a aprovação 
do Projeto em tela com a devida anuência de nossos Ilustres Pares. 
 
  Diante do exposto, apresento este projeto, de supremo interesse público, 
esperando contar mais uma vez com os nobres pares na aprovação da presente 
proposição. Assim, certo de contar com a colaboração dos meus pares para a aprovação 
do presente Projeto, desde já agradeço. 
 
 

Ronan Taffarel Ferreira da Cruz 
Vereador 

 
Arsênio Amaro Dias    :______________________________ 
Eduardo de Assis Matos   :______________________________ 
Flávio Roberto Chaude   :______________________________ 
Marcelo Barião Alves   :______________________________ 
Ocimar Aparecido de Paula  :______________________________ 
Rafael Alvaro Carrion Degrande Moreira:_____________________________ 
Roberto Dias     :______________________________ 
Sérgio Roberto de Paula   :______________________________ 
Túlio de Matos Figueiredo   :______________________________ 
Valdeir Ponciano da Silva   :______________________________ 
 


