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( X ) Projeto de LeioM^ Protocolo n°: 25775 
Em: 06/03/2019 -17:00:24

Sr. Presidente

Srs. Vereadores:

EMENTA: Obriga restaurantes, bares e estabelecimentos similares a oferecer 
cardápios impressos em braille aos consumidores portadores de deficiência

£. 1 Os restaurantes, bares e estabelecimentos similares ficam obrigados a oferecer cardápio 

impresso em '‘braille” ao consumidor portador de deficiência visual.

Parágrafo único. O cardápio deverá conter a relação em “braille” de pratos e bebidas e seus 
respectivos preços e ingredientes.

Art. 2 O descumprimento do disposto no art. 1o constitui infração das normas de defesa do 
consumidor e sujeita o infrator, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, às penalidades 
previstas no art. 56 da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3 Esta Lei entra em vigor no prazo de cento e oitenta dias após a sua publicação.

Justificativa:
O objetivo deste projeto de lei é ampliar a acessibilidade aos deficientes visuais no Brasil, que hoje 
representam mais de 2,6 milhões de pessoas. Este é um grande desafio que deve ser enfrentado 

ações, como a iniciativa ora apresentada, que visem a reduzir os obstáculos para o exercício 
pleno da cidadania. Mais especificamente, a iniciativa pretende reduzir as barreiras de 
comunicação por meio da oferta de cardápios em “braille”, possibilitando às pessoas portadoras de 
deficiências visuais efetuarem suas decisões de consumo de forma independente.
A esse respeito, cabe mencionar que a Lei n° 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece 
normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida, em seu art. 17 determina que:
“Art. 17. O Poder Público promoverá a eliminação de barreiras na comunicação e estabelecerá 
mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis os sistemas de comunicação e 
sinalização às pessoas portadoras de deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação, para 
garantir-lhes o direito de acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação, ao 
transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer.”
Neste sentido, o projeto apresentado pretende fornecer uma alternativa técnica para eliminar uma 
grande barreira na comunicação, gerada pela ausência de cardápios impressos em “braille” em 
restaurantes e estabelecimentos afins, conforme preconiza a supracitada legislação. Reforça-se, 
assim, os direitos estabelecidos no art. 1o, inciso II, de nossa Carta Magna, que determina que a 
cidadania é um dos fundamentos da república federativa brasileira, e que se deve promover o bem
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cor, idade e quaisquer outras formasde todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo 
dediscriminação (CF, art. 3o, inciso IV).
Várias iniciativas já apontam nesta direção. Desde 1989, uma rede de “fast food" possui seu 
cardápio impresso em “braille", com a descrição de seus produtos e respectivos preços. O 
município de São Paulo, em 13 de junho de 1997, publicou a Lei n° 12.363, que obriga 
estabelecimentos que comercializam refeições e lanches a utilizarem cardápios impressos em
“braille”.
No estado, o município de Gramado possui uma lei semelhante, o qual obriga os estabelecimentos 
a disponibilizarem cardápio em braille aos fregueses com deficiência visual.

Sala Antônio Libório Servian, em 06/03/2019.

Ivomar Tomate de Andrade - PTB

Espaço reservado a Diretória de Expediente
N°: Hora:
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ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL

AOS

Trata-se de pedido encaminhado pela Comissão Processante ao 
Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que seja emitida orientação técnica, 
em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei n° 014, de 06 de 
março de 2019, de autoria de vereador, que “obriga restaurantes, bares, estabelecimentos 
similares a oferecer cardápios impressos em braille aos consumidores portadores de 
deficiência visual".

A exposição de motivos segue anexa.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

A competência material é do Município de Carazinho, por envolver 
nítido interesse local, pois, no que se refere à proteção e a integração social das pessoas 
com deficiência, a Constituição Federal determina que podem legislar, concorrentemente, 
sobre o assunto, a União, os Estados, o Distrito Federal e também os Municípios, para 
suplementar a legislação federal e estadual, dentro dos limites do predominante interesse 
local (arts. 24, inciso XIV1 c/c art. 30, incisos l e II2, da Constituição Federai).

Ademais, mesmo sob a ótica de norma relacionada a direito do 
consumidor, o Município possui a competência para legislar sobre a matéria, senão veja-
se:

“Segunda Turma, por maioria, negou provimento a agravo 
regimental em recurso extraordinário em que se questionava a 
constitucionalidade da Lei municipal 4.845/2009, que proíbe a 
conferência de produtos, após o cliente efetuar o pagamento nas 
caixas registradoras das empresas instaladas na cidade de 
Campina Grande, e prevê sanções administrativas em caso de 
descumprimento. O Cofegiado entendeu que a decisão agravada 
está de acordo com a jurisprudência do STF no sentido de que os

1 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: [...] 
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência: [...]
2 Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber: [...]
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municípios detêm competência para legislar sobre assuntos de 
interesse local, ainda que, de modo reflexo, tratem de direito 
comercial ou do consumidor. Ressaltou ser salutar que a 
interpretação constitucional de normas dessa natureza seja mais 
favorável à autonomia legislativa dos Municípios, haja vista ter sido 
essa a intenção do constituinte ao elevá-los ao status de ente 
federativo em nossa Carta da República. Essa autonomia revela-se 
primordialmente quando o Município exerce, de forma plena, sua 
competência legislativa em matéria de interesse da municipalidade, 
como previsto no art. 30, I, da CF. Por isso, toda interpretação que 
limite ou mesmo vede a atuação legislativa do Município deve 
considerar a primazia do interesse da matéria regulada, de modo a 
preservar a essencial autonomia desse ente político no sistema 
federativo pátrio. A norma local questionada se insere na 
competência legislativa municipal, porque diz respeito à proteção 
das relações de consumo dos seus munícipes. Ela tem por objetivo 
evitar o constrangimento dos particulares e de lhes proporcionar 
maior conforto, haja vista que impede a dupla conferência das 
mercadorias e evita o enfrentamento de várias filas. Ressaltou, 
ainda, que o bem-estar dos consumidores não tem relação com a 
atividade-fim das instituições, razão pela qual não se constata a 
violação do art. 22, I, da CF. Frisou inexistir, de fato, um critério 
objetivo que possa balizar de maneira absolutamente segura se a 
matéria normatizada transcende o interesse local. Nessas 
circunstâncias, há de se prestigiar a vereança local, que bem 
conhece a realidade e as necessidades da comunidade. [RE 
1.052.719, rei. min. Ricardo Lewandowski, j. 25-9-2018, 2a 
T, Informativo 917.1".

Outrossim, no Projeto de Lei apresentada não se evidencia que o 
vereador tratou de matéria privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Assim como a Lei Estadual n. 13.320, de 21 de dezembro de 2009, 
o Projeto de Lei visa proteger os direitos de grupos hipossuficientes, merecedores de tutela 
especial, e de criar instrumentos para concretizar tais direitos, de forma a garantir-lhes a 
“igualdade perante a lei”.

Ademais, os princípios constitucionais devem conjugar-se, tanto 
para assegurar a ordem económica quanto para garantir à população uma existência 
digna, conforme os ditames da justiça social.

Ressalte-se, ainda, que a matéria tratada no projeto não limita ou 
contraria norma Federal ou Estadual, portanto, não há óbice quanto à sua viabilidade.

a matéria perpassa, 
exclusivamente, por um juízo de conveniência e oportunidade, não cabendo, aqui, 
interferências.

Quanto ao mérito propriamente dito
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POR TAIS RAZÕES e sem mais delongas, esta Procuradoria 
Legislativa opina pela viabilidade técnico-jurídica do PLL 014/2019.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho (RS), 18 de março de 2019.

Mateus FontkhaPCas?li 
Assessor Jurídico Diretora

OAB/RS 75.302#
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OAE 027/19 Carazinho, 20 de março
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Assunto^ Referente ao PLL 014/1®

Excelentíssimo Senhor Presidente^ JcCoU:

Solicito que seja enviado ofício para a ACADEV, conforme solicitação da 
Comissão de Interesses Difusos e Coletivos, referente ao Projeto de Lei 014/19 de autoria 
do Vereador Ivomar de Andrade, que obrigada restaurantes, bares e estabelecimentos 
similares a oferecer cardápios impressos em braille aos consumidores portadores de 
deficiência, para que nos envie as seguintes informações-

1. Se tem conhecimento de quantas pessoas moradoras de Carazinho possuem braile?
2. Quantas escolas de braile existem em Carazinho?

Gilson Haubert 
Presidente da CIDC

A Sua Excelência o Senhor 
Daniel Weber
Câmara Municipal de Carazinho
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Fundada em 16 de dezembro de 2000 
CNPJ n° - 04.233.635.0001-90

PrOÍOCO!0
Horn

limo. Sr.

Res.
Ass,;

Ofício nfi 16/2019

Carazinho, 09 de abril de 2019.

Vimos por meio deste, cumprimentar vossa senhoria e no momento responder ao 

Ofício 147/19 referente à solicitação de informações referente ao projeto de Lei 14/19, de 

autoria do vereador Ivomar de Andrade. Seguem abaixo as respostas:

• Item n2 1: Aproximadamente 10 pessoas têm conhecimento sobre o Braille.

• Item n9 2: Não há nenhuma escola especifica de Braille, existem salas de 

recursos que são utilizadas para ensiná-lo.

Atenciosamente,

rTiago Roni Ferreira 
Presidente da ACADEV

Daniel Weber
Presidente da Câmara de Vereadores

Rua Silva Jardim, 1413 - Sala 101 - Edifício Stella - Bairro Centro, Carazinho/RS.
CEP: 99.500-000 Fones: (54) 3331-8644 

Email: acadev1413@gmail.com

mailto:acadev1413@gmail.com
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OD N° 147/2019
Carazinho, 21 de março de 2019.

AACADEV
Rua Silva Jardim, n9 1413, Bairro Centro 
99500-000 Carazinho/RS

Assunto: Solicitação de informações referente ao Projeto de Lei 14/2019.

Prezado (a) Senhor (a),

Atendendo à solicitação da Comissão de Interesses Difusos e Coletivos, referente 
ao Projeto de Lei 14/2019 de autoria do Vereador Ivomar de Andrade, o qual obriga 
restaurantes, bares e estabelecimentos simulares a oferecer cardápios impressos em Braille aos 
consumidores portadores de deficiência, encaminha por meio deste ofício os questionamentos 
abaixo transcritos:

1. Se tem conhecimento de quantas pessoas moradores de Carazinho 
possuem conhecimento em braile?

2. Quantas escolas de braile existem em Carazinho? Â

Atenciosamente,

: /

DANIE 
Pre< idente
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(X) Oficio Protocolo n°: 26247 
Em: 12/04/2019-09:17:07

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Solicita informações aos autos do PLL 014/19

Ao
Presidente da Comissão de Interesses Difusos e Coletivos 
Ilustríssimo Senhor Vereador Gilson Haubert

Senhor Presidente,

Venho, por meio deste, solicitar a esta Comissão que encaminhe ofício ao Vereador j
requerendo a apresentação das seguintes informações relevantes aos autos do Projeto de 

Lei do Legislativo n° 014/19, que obriga restaurantes, bares e estabelecimentos similares a oferecer 
cardápios impressos em braile aos consumidores com deficiência:

1) Qual o custo médio da impressão de cardápios em braile?

2) Possui conhecimento acerca da existência de gráficas em Carazinho e Região que imprimam 
£ cardápios em braile?

3) Há medidas alternativas que entende poderem ser adotadas em concomitância ou em 
substituição ao cardápio em braile, e que preservem a ideia de inclusão social e o direito ao 
adequado atendimento às pessoas com deficiência visual?

João Pedro Albuquerque de Azevedo 
Vereador do PSDB

Sala Antônio Libório Servian, em 12 de abril de 2019.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

i
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OAE 040/19 Carazinho, 17 de abril de 2019

Assunto: Referente ao PLL014/19.

Excelentíssimo Senhor Vereador:

Solicitamos referente ao Projeto de Lei n° 014/19, de sua autoria que 
Obrigada restaurantes, bares e estabelecimentos similares a oferecer cardápios 
impressos em braille aos consumidores portadores de deficiência, quee nos envie as 
seguintes informações:

1) Qual o custo médio da impressão de cardápios em braile?

2) Possui conhecimento acerca da existência de gráficas em Carazinho e Região 
que imprimam cardápios em braile?

3) Há medidas alternativas que entende poderem ser adotadas em concomitância 
ou em substituição ao cardápio em braile, e que preservem a ideia de inclusão social 
e o direito ao adequado atendimento às pessoas com deficiência visual?

Gilson Hauber 
Presidente da CIDC

A Sua Excelência o Senhor 
Ivomar de Andrade
Câmara Municipal de Carazinho
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(X) Oficio Protocolo n°; 26490 
Em: 03/05/2019-11:04:08

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Solicitação de retirada de projeto

O Vereador abaixo assinado solicita a retirada do Projeto de Lei Legislativo 014/19, de sua autoria, 
o qual obriga restaurantes, bares e estabelecimentos similares a oferecer cardápios impressos em 
braile aos consumidores portadores de deficiência.

Sala Antônio Libório Servian, em 03 de maio de 2019.

Ivomar Tomate de Andrade - PTB

Espaço reservado a Diretória de Expediente
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