
/

(X ) Projeto de Lei Complementar oos\^ Protocolo n°: 26502 
Em: 06/05/2019-13:54:25

Sr. Presidente

Srs. Vereadores:

EMENTA: Obriga a_rede bancária do Município a disponibilizar sistema de 
senhas em braile ].Inclui inciso V no artigo 5o da LC 136/09.

+
P,ROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Art. 1o Fica incluso o incisol^no art. 5o da Lei Complementar 136/09.

: “Art50....

IV-....
V - Ficam as instituições financeiras estabelecidas no Município de Carazinho, que utilizam senha 
para atendimento ao público, obrigadas a disponibilizar|para a pessoa portadora de deficiência 
visual, feenha em braile, para acesso aos serviços prestados."

: Art. 2o Esta Lei Complementar entra em vigor no prazo de 120 (cento e vinte) dias após sua 
publicação.

JUSTIFICATIVA: O objetivo principal desta proposição é facilitar o atendimento das pessoas com 
deficiência visual. O princípio da acessibilidade determina que as concepções de todos os espaços 
e formatos de produtos e serviços devam permitir que os cidadãos com deficiência possam ser 
seus usuários legítimos e dignos.
A participação do poder público compete em garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao 
longo de toda a vida. Dessa forma, temos que é papel do governo em todas as suas esferas, agir 
de maneira a implementar políticas e leis que venham a garantir a implementação da 
acessibilidade, que fundamentalmente significa garantir à pessoa com deficiência ou com 
mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de 
participação social.
O viver de forma independente, está ligado a ações que permitam condições igualitárias, apesar 
das diferenças, para que essa parcela da população possa exercer todos os seus direitos e 
deveres de maneira autónoma, e isso deve ser proporcionado por toda a sociedade e garantidas 
pelo poder público.
Infelizmente, isso não é uma realidade só em nosso município, a grande maioria das agências 
bancárias não fornece senhas em braile e os painéis que indicam as senhas a serem chamadas

\



s
p*

emitem apenas um som, o que não permite que um deficiente visual saiba qual senha foi chamada, 
por isso, apresentamos esse projeto de lei, que visa implementar as necessárias mudanças na rede 
bancária a fim de que os deficientes visuais possam exercer seus direitos de maneira autónoma.

Anselmo Britzke

Sala Antônio Libório Servian, em 06 de maio de 2019.

Anselmo Britzke - PDT

Espaço reservado a Diretória de Expediente

N°: Hora:

#
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
ORIENTAÇÃO TÉCNICA 

102/2019
CARAZINHO * RS

Matéria: PLCl 005/2019 
Ementa: ALTERAÇÃO NO ART. 5o DA LEI 
COMPLEMENTAR 136/2009. INCLUSÃO DO 
INCISO V. SERVIÇOS BANCÁRIOS. 
INICIATIVA DE VEREADOR. AUSÊNCIA DE 
VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. NÃO 
VINCULAÇÃO. ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL

Trata-se de pedido encaminhado pela Servidora Viviane Muller 
Menezes Nunes ao Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que seja emitida 
orientação técnica, em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei 
Complementar n° 005/2019, de autoria do Poder Legislativo, que altera o art. 5o da Lei 
Complementar n° 136, de 1o de dezembro de 2009, incluindo o inciso V no referido 
dispositivo legal.

O objetivo da proposição é obrigar a rede bancária a disponibilizar 
senha em braiie, para acesso aos serviços prestados.

A exposição de motivos consta em anexo ao projeto de lei.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

Preliminarmente.

A competência material do Município de Carazinho para a presente 
proposição de lei é legítima, visto se tratar de matéria (acessibilidade a pessoas com 
deficiência) concorrente entre os entes federados e ser de interesse local1.

i EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Lei n° 10.820/92 do Estado de Minas Gerais, que dispõe sobre 
adaptação dos veículos de transporte coletivo com a finalidade de assegurar seu acesso por pessoas com 
deficiência ou dificuldade de locomoção. Competência legislativa concorrente (art 24., XIV, CF). 
Atendimento à determinação constitucional prevista nos arts. 227, § 2°, e 244 da Lei Fundamental. 
Improcedência. 1. A ordem constitucional brasileira, inaugurada em 1988, trouxe desde seus escritos originais a 
preocupação com a proteção das pessoas portadoras de necessidades especiais, construindo políticas e 
diretrizes de inserção nas diversas áreas sociais e económicas da comunidade (trabalho privado, serviço público, 
previdência e assistência social). Estabeleceu, assim, nos arts. 227, § 2o, e 244, a necessidade de se conferir 
amplo acesso e plena capacidade de locomoção às pessoas com deficiência, no que concerne tanto aos 
logradouros públicos, quanto aos veículos de transporte coletivo, determinando ao legislador ordinário a edição 
de diplomas que estabeleçam as formas de construção e modificação desses espaços e desses meios de 
transporte. 2. Na mesma linha afirmativa, há poucos anos, incorporou-se ao ordenamento constitucional a 
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, primeiro tratado internacional aprovado 
pelo rito legislativo previsto no art. 5o, § 3o, da Constituição Federal, o qual foi internalizado por meio do Decreto 
Presidencial n° 6.949/2009. O art. 9o da convenção veio justamente reforçar o arcabouço de proteção do direito 
de acessibilidade das pessoas com deficiência. 3. Muito embora a jurisprudência da Corte seja rígida em afirmar 
a amplitude do conceito de trânsito e transporte para fazer valer a competência privativa da União (art. 22, XI, 
CF), prevalece, no caso, a densidade do direito à acessibilidade física das pessoas com deficiência (art. 24, XIV, 
CF), em atendimento, inclusive, à determinação prevista nos arts. 227, § 2o, e 244 da Lei Fundamental, sem 
preterir a homogeneidade no tratamento legislativo a ser dispensado a esse tema. Nesse sentido, há que se 
enquadrar a situação legislativa no rol de competências concorrentes dos entes federados. Como, à época da 
edição da legislação ora questionada, não havia lei geral nacional sobre o tema, a teor do § 3° do art. 24 da 
Constituição Federal, era deferido aos estados-membros o exercido da competência legislativa plena, podendo 
suprir o espaço normativo com suas legislações locais. 4. A preocupação manifesta no julgamento cautelar sobre 
a ausência de legislação federal protetiva hoje se encontra superada, na medida em que a União editou a Lei n°

1
Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CAFíAZINHO/RS 
E-maif: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


rtSUATlVo

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
Vê-se, ademais, ser matéria de competência concorrenteAMgmtaBRs 

poderes executivo e legislativo, porquanto não está prevista no rol das matérias de iniciativa 
privativa do Chefe do Poder Executivo2.

Da mesma forma, o instrumento utilizado encontra-se correto, uma 
vez que a matéria é disciplinada na Lei Complementar n. 136, de 01 de dezembro de 2009, 
que dispõe sobre o atendimento de usuário de serviços bancários prestados neste 
Município.

No mérito.

O projeto de lei tem a finalidade de obrigar a rede bancária do 
Município a disponibilizar senha em braile, para acesso aos serviços prestados, incluindo o 
inciso V no art. 5o da Lei Complementar 136/2009.

# Atualmente, o artigo mencionado possui a seguinte redação:

Art. 5o As agências bancárias deverão disponibilizar aos seus 
clientes e usuários:
I - bebedouro;
II - banheiros, masculino e feminino, adaptados para portadores de 
necessidades especiais, e
III - aparelho de telefone habilitado, em local visível e de fácil acesso 
para que Os usuários possam fazer reclamações ao órgão municipal 
encarregado da fiscalização, com a fixação de aviso ou cartaz, 
informando os números de telefone da Secretaria da Fazenda 
Municipal, órgão encarregado da fiscalização;
IV - equipamentos de autoatendimento às pessoas com deficiência 
visual, através de sinais sonoros ou voz sintetizada. (AC) (inciso 
acrescentado peio art. 1° da Lei Complementar n° 185, de 
29.08.2014).

É notório que, com a propositura em tela, o legislador busca 
salvaguardar direitos das pessoas com necessidades especiais, não se constatando, ao 
menos por ora, que a medida seja desarrazoada ou desproporcional.

10.098/2000, a qual dispõe sobre normas gerais e critérios básicos de promoção da acessibilidade das pessoas 
com deficiência. Por essa razão, diante da superveniência da lei federal, a legislação mineira, embora 
constitucional, perde a força normativa, na atualidade, naquilo que contrastar com a legislação geral de regência 
do tema (art. 24, § 4o, CF/88). 5. Ação direta que se julga improcedente. (ADI 903, Relator(a): Min. DIAS 
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÓNICO DJe-026 DIVULG 06-02-2014 
PUBLIC 07-02-2014)
(CRFB) Art. 30. Compete aos Municípios:
1 - legislar sobre assuntos de interesse local; [...]
2 (LOM) Art. 29 - São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:
I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e 
autárquica ou aumento de sua remuneração;
II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
III - criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da 
administração pública;
IV - matéria orçamentaria e tributária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prémios ou 
subvenções.

2
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exclusivamente, por um juízo de conveniência e oportunidade, não cabendo, aqui, 
interferência nesse sentido.

Por tais razões e sem mais delongas, esta Procuradoria Legislativa 
opina pela viabilidade técnico-jurídica do PLCL 005/2019.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho (RS), 10 de maiq^de 2019.

Mateus Fpmiana Casali 
Assessor Jurídico oa Mesa^Diretora 

OAB/RS 75>3ôr

3
Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52www.camaracrz.rs.gov.br

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


6\SLATIVo

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARAZINHO • RS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AVISO
(Projeto de Lei Complementar 005/19)

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, de acordo 
legislação vigente, toma público, para conhecimento dos 
interessados, que se encontra em tramitação o projeto de lei 
complementar n. 005, de 06 de maio de 2019, de autoria do 
Vereador Anselmo Britzke que Obriga a rede bancária do 
Município a disponibilzar sisitema de senhas em braile, inclui 
inciso V no artigo 5o da LC 136/09, ficando admitidas emendas 
populares no prazo de 15 fouinzel dias Demais informações: 
Avenida Flores da Cunha, n. 799, na cidade de Carazinho - RS, 
de segunda a quinta-feira, no horário das 08h às 11h45min e 
13h30min às 17h, e na sexta-feira, das 08h às 11h45min. 
Telefone (54) 3330-2322. Site www.camaracrz.rs.aov.br

com a

Carazinho, RS, 07 da maio de 2019.

Daniel Webeí 
Presidente
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO 

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA

LEI COMPLEMENTAR N° 228, DE 30 DE MAIO DE 2019.

Inclui-se o inciso V ao art 5° da Lei 
Complementar n° 136/09.

Autoria: Vereador Fábio ZanettL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO. ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art. 1o ínclui-se o inciso V ao art. 5o da Lei Complementar n° 136/09
com a seguinte redação:

“ V - 01 (um) intérprete de LIBRAS.”

Art. 2o Esta Lei Complementar entrará em vigor 90 (noventa) dias de
sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 30 de maio de 2019.

Prefeitó
/

Registre-se e publique-se no Painel 
de Publicações da Prefeitura:

Lori Luiz Bolesipá 
Secretário da^ídministração
OP190/2019/MK

www.carazlnho.rs.gov.br 
Avenida Flores da Cunha, n* 1264, Centro 

Telefone: ($4) 3331-2699 / e-mail: prefeltura@carazlnho.rs.gov.br

http://www.carazlnho.rs.gov.br
mailto:prefeltura@carazlnho.rs.gov.br
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Carazinho, 12 de junho de 2019
í5eAca-UN'c,pal

OAE 078/19

Prorocoln n" 
Hora—

13 jos. 7nn
Assunto: Referente ao PLCL 005/1$.

Excelentíssimo Senhor Presidente:
'4/tcofC'

Solicito que seja enviado ofício a ACADEV referente ao Projeto de 
Complementar 005/19 de autoria do Vereador Anselmo Britzke para que nos enviem 
as seguintes informações, se possível no prazo de 15 dias:

1. Qual o n° de pessoas com deficiência visual em Carazinho?
2. Regularidade que vão ao banco não acompanhadas?
3. Qual a necessidade e pertinência da proposta apresentada no Presente 

Projeto de Lei?

i

v
Gilson Haubert 

Presidente da CIDC

A Sua Excelência o Senhor 
Daniel Weber
Câmara Municipal de Carazinho

r-
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£DASSOCIAÇÃO CARAZINHENSE DE E PARA
DEFICIENTES VISUAIS- ACADEV

Fundada em 16 de dezembro de 2000 
CNPJ n° - 04.233.635.0001-90 CÂMARA MUNICiPAL 

DE CARAZJHHÔ / <ÔProtocolo rv 
Hora

2 8 mlimo. Sr.

CyT-
Res.L
Ass,^

Ofício n° 080/2019

Carazinho, 26 de junho de 2019.

Vimos por meio deste, cumprimentar Vossa Senhoria e no momento responder 
ao Ofício n° 426/2019 referente ao Projeto de Lei n° 05/2019, que tramita nesta casa 
legislativa. Segue abaixo as respostas:

1. Qual o número de pessoas com Deficiência Visual em 
Carazinho? De acordo com o IBGE (Censo 2010), a porcentagem 
de pessoas com deficiência no munícipio é de 22,74% (13.490 
pessoas) da população total (59.317 pessoas), destas 13.490, 
9,62% são deficientes visuais, totalizando 1.300 pessoas com 
deficiência visual no município.

2. Regularidade que vão ao banco não acompanhadas? Não temos 
como saber o número exato, mas muitas destas são pessoas que 
recebem BPC/aposentaria e que usam os serviços bancários 
frequentemente.

3. Qual a necessidade e pertinência da proposta apresentada no 
presente Projeto de Lei? O presente Projeto é pertinente, pois 
promove principalmente a autonomia das pessoas com deficiência 
visual e também analfabetos, assim sendo não necessitando da 
ajuda de terceiros. Portanto, apoiamos esta iniciativa.

Atenciosamente,

Istl 2J-UJ />

Tiago Roni Ferreira 
Presidente da ACADEV

Daniel Weber

ASSOCIAÇÃO CARAZINHENSE
de e para deficientes

VISUAIS-ACADEV 
CNPJ: 04.233.635/0001-90

Rua Silva Jardim, 1413- Sala 101 - Edifício Stella - Bairro Centro, Carazinho/RS 
CEP:99.500-000 Fones: (54) 3331-8644/(54) 98414-0685 

Email: acadev1413@gmail.com

mailto:acadev1413@gmail.com
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fLCL coSl*0!( X ) Substitutivo GoiÍJ3 Protocolo n°: 27245 
Em: 04/07/2019- 16:17:45

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Substitutivo: Obriga a rede bancária do Município a disponibiíizar 
sistema de senhas em braile, inclui inciso Vi no artigo 5o da LC 136/09.

lit. i° Fica incluso o inciso VI no art. 5o da Lei Complementar 136/09.
“Art. 5o-

II - ....
III- ....
IV- ....
V- ....
VI - senha em braile, para acesso aos serviços prestados.
Art. 2o - Está Lei Complementar entra em vigor no prazo de 120 (cento e vinte) dias após 
publicação.

sua

Justificativa: Justifica-se o presente substitutivo devido a perda de objeto do Presente projeto, após 
entrar em vigora Lei Complementar 228/2019.

Sala Antônio Libório Bervian, em 04 de julho de 2019.

Anselmo Britzke - PDT

Espaço reservado a Diretória de Expediente

• N°: Hora:
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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
148/2019

Matéria: SUBSTITUTIVO 01.2019 PLCL 05/2019 
Ementa: CONSTITUCIONAL. SUBSTITUTIVO A 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR. OBRIGA 
AS AGÊNCIAS BANCÁRIAS A DISPONIBILIZAR 
SENHA EM BRAILE A USUÁRIOS E CLIENTES. 
VÍCIOS 
FAVORÁVEL

ORIENTAÇÃOINEXISTENTES.

Trata-se de pedido encaminhado pela Servidora Viviane Muller 
Menezes Nunes ao Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que seja emitida 
orientação técnica, em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do substitutivo n° 
001.2019 ao PLCL n° 05/2019, de autoria dò vereador Anselmo Britzke - PDT, que Inclui o 
inciso VI ao art. 5o da LC 136/2019, a fim de obrigar a rede bancária do Município a 
disponibilizar sistema de senhas em braile.

Os motivos constam em anexo.

É o brevíssimo relato.

O substitutivo acrescenta o inciso VI ao art. 5o da LC n° 136/2009, a . 
fim de obrigar as agências bancárias a disponibilizar a clientes e usuários senha em braile 
para acesso aos seus serviços.

A apresentação de substitutivo à proposição que esteja tramitando 
na Casa decorre do Regimento Internol, não havendo, aqui, necessidade de reparos.

Por se tratar o substitutivo de proposição acessória, mesmo que 
regule inteiramente a matéria, precisa-se manter pertinência temática com a proposta 
inicial *e não criar despesas2, esta condição restrita aos casos de iniciativa legislativa 
privativa.

1 (RI): Art. 91 - Proposição é toda a matéria sujeita à deliberação da Mesa ou do Plenário.
§ Io - As proposições deverão ser em forma de Resolução, Projeto de Lei, Projeto de Decreto Legislativo, Indicações, 
Requerimentos, Substitutivos, Emendas, Subemendas e Recursos. (Alterado pela Resolução 301/08) (Alterado pela 
Resolução 305/2009)
§ 2o - Toda a proposição deve ser redigida com clareza e em termos explícitos e concisos.
§ 3o - A proposição poderá ser reiterada após o decurso de 30 (trinta) dias da apresentação da proposição inicial, não 
podendo ser apresentada por outro parlamentar neste período.
§ 4o - Na hipótese de apresentação de proposições de mesmo teor. numa mesma Reunião, será apreciada aquela que for 
protocolada por primeiro, considerando-se as demais prejudicadas e seus autores subscritores daquela.
§ 5o - As proposições serão numeradas e autuadas, devendo ter tramitação processual e que fique assinalada a sua 
movimentação.
2 (CRFB): Art. 63. Não será admitido aumento da despesa prevista:
I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, § 3o e § 4o;
II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos 
Tribunais Federais e do Ministério Público.
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O presente projeto de lei complementar, ao obrigar as agências 
bancárias a fornecer senha em braile a clientes e usuários de seus serviços, por si só, não 
envolve matéria cuja iniciativa legislativa seja privativa do Prefeito, a ponto de se averiguar 
possível aumento de despesa, sendo inegável, ainda, que a proposta atual mantém 
pertinência temática com o texto inicial, já que ambas obrigam as instituições financeiras a 
disponibilizar senha em braile aos usuários e clientes dos seus serviços.

Ultrapassada a análise afeta aos requisitos de admissibilidade do 
substitutivo, pertinente estudar se o Município de Carazinho detém competência para 
legislar sobre a matéria.

A resposta a essa indagação perpassa pelos incisos I e II do art. 30 
da CRFB, que, respectivamente, referem competir aos municípios legislar sobre assuntos 
de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.

Discorrendo sobre o tema, VICENTE PAULO e MARCELO
ALEXANDRINO advertem que:

No uso da competência suplementar, podem os municípios suprir as lacunas da 
legislação federal e estadual, regulamentando as respectivas matérias para 
ajustar a sua execução às peculiaridades locais. Entretanto, no uso dessa 
competência suplementar, não poderão os municípios contraditar a 
legislação federal e estadual existente, tampouco extrapolar a sua 
competência para disciplinar, apenas, assuntos de interesse local. Não há 
uma enumeração constitucional, expressa e taxativa, dos chamados assuntos de 
interesse local, de competência do ente municipal. Deverão eles ser identificados 
caso a caso, a partir da aplicação do princípio da predominância do interesse 
(PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Constitucional 
Descomplicado. 9 ed. São Paulo: Método, 2012, p. 362).

Assim, em que pese a CRFB possibilitar apenas à União, aos 
Estados e ao Distrito Federal legislar, concorrentemente, sobre proteção e integração 
social das pessoas portadoras de deficiência (art. 24, XIV), nada impede que os 
Municípios legislem também em prol dos seus respectivos munícipes, desde que não 
contrariem as normas dos demais entes, tudo amparado nos já citados incisos I e II do art. 
30 da Carta Magna.

Nesse sentido, aliás, são os seguintes precedentes do Supremo
Tribunal Federal:

O Município é competente para legislar sobre meio ambiente com União e 
Estado, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja e 
harmónico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 
24, VI, c/c 30, I e II, da CRFB) [RE 586.224. rei. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, 
P, DJE de 8-5-2015, Tema 145.]

A questão suscitada no presente recurso extraordinário versa, à luz do art. 30, I e 
V, da CF, sobre a competência suplementar de Município para legislar sobre 
trânsito e transporte, e impor sanções mais gravosas que as previstas no Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB). Há nesta Corte decisão específica sobre o tema 
no sentido da inconstitucionalidade de norma municipal que impõe sanção 
mais gravosa que a prevista no CTB, por extrapolar a competência legislativa 
suplementar do Município expressa no art. 30, II, da CF. Neste sentido: ARE 
638.574/ MG, rei. min. Gilmar Mendes, DJE de 14-4-2011. Esta Corte possui

J
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ainda jurisprudência firmada no sentido de que compete privativamente à União 
legislar sobre trânsito e transporte, impossibilitados os Estados-membros e 
Municípios a legislar sobre a matéria enquanto não autorizados por lei 
complementar. [ARE 639.496 RG. voto do rei. min. Cezar Peluso, j. 16-6-2011, 
P, DJE de 31 -8-2011, Tema 430.]

No mais.

A proposta de obrigar as instituições bancárias locais a 
disponibilizar a usuários e clientes de seus serviços senha em braile vai ao encontro, não 
só dos ditames constitucionais, como também da própria Lei Federal n° 13.146, de 6 de 
julho de 2015, que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, 
sobretudo, por propiciar maior acessibilidade aos serviços bancários a pessoas com 
deficiência.#

É o fundamento.

POR TAIS RAZOES, opina-se pela viabilidade técnico-jurídica do
Substitutivo n° 01/2019 ao PLCL n° 05/2019.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho, 09 de julho de 2019.\

Luís Fernanldp Bourscheid
Procurador do \ pder Legislativo 

Matrícu a 50020 
OAB/RS 93.542
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COMISSÃO DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS

PARECER

Parecer n° 125/2019
Projeto de Lei Complementar com Substitutivo: PLCL 005/19 
Autor: Anselmo Britzke
Ementa: Obriga a rede bancária do Município a disponibilzar sisitema de senhas em 
braile, inclui inciso V no artigo 5o da LC 136/09.
Relator: Luis Fernando Costa

Relatório
1. A matéria em análise, de autoria do Vereador Anselmo Britzke, tramita nesta Casa 
Legislativa, sob a forma de Projeto de Lei, tendo como objetivo a Ementa acima 
citada.

2. Atendendo às normas regimentais de tramitação que disciplinam a matéria, o 
referido PL está sob a responsabilidade desta Comissão para que seja elaborado 
parecer sobre aspectos de ordem coletiva.

Voto do Relator

3. Favorável ao Substitutivo e Desfavorável ao Projeto original, sobre viés de interesse 
coletivo.

4. VOTA o Relator favorável ao Substitutivo e Desfavorável Projeto de Lei original.

5. Os demais Vereadores votaram de acordo com o Relator.

Sala de Reuniões Antôníò/Libjírio Berviao: 10 de julho de 2019.

Vereador Gilson Haubert 
Presidente

Verea

Azevedo
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Parecem0 118/2019
Projeto de Lei Complementar com Substitutivo: 005/19 
Autor: Anselmo Britzke
Ementa: Obriga a rede bancária do Município a disponibilzar sistema de senhas em braile, inclui 
inciso V no artigo 5o da LC 136/09.
Relator: Mareio Hoppen

Relatório
A matéria em análise, de autoria do Vereador Anselmo Britzke, tramita nesta Casa 
Legislativa, sob a forma de Projeto de Lei Complementar, tendo como objetivo a Ementa 
acima citada.

2. Atendendo às normas constitucionais de tramitação que disciplinam a matéria do Projeto 
de Lei está sob a responsabilidade desta Comissão para que seja elaborado o parecer 
sobre sua legalidade, constitucionalidade e regimentalidade.

Votos
1. Conclui-se legítima a iniciativa desta proposição de lei.
2. Por tal razão, VOTA o Relator pela viabilidade do Projeto de Lei
3. Os demais Vereadores votaram de acordo.

1.

Conclusão

4. Os integrantes da Comissão votaram, por unanimidade, pela viabilidade do Projeto de Lei 
Complementar com Substitutivo.

Sala de Reuniões Antônio Libório Berviajyl 1 de julho de 2019.

^ereefelor Gian^droso 

yy fresidedifer

y

Vereodor^ei Vieira 
Vice Presidente

Vereador Mareio Hoppen 
Secretário
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Alaor Galdino Tomaz X
Alexandre Capitânio X

XAnselmo Britzke
Daniel Weber Presidente

XErlei Vieira

XFábio Zanetti
XGian Pedroso

Wvomar de Andrade
X
X
XJanete Ross de Oliveira
XJoão Pedro Albuquerque
XLuis Fernando Costa
XMarcio Hoppen
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO 

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA

LEI COMPLEMENTAR N° 233, DE 03 DE SETEMBRO DE 2019.

Obriga a rede bancária do Município a 
disponibilizar sistemas de senhas em 
braile, inclui inciso VI no artigo 5o da LC 
136/09.

Autoria: Vereador Anselmo Britzke

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art. 1o Fica incluso o inciso IV no art. 5o da Lei Complementar 136/09

"Art. 5o...

III- ...
IV- ...
V- ...
VI- senha em braile, para acesso aos serviços prestados.

Art. 2o Èsta Lei Complementar entra em vigor no prazo de 120 (cento e vinte) dias
após sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 03 de setembro de 2019,
mitzr.Prefe|to

Registre-se e publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura:

Lori Luiz BolepHÍa
Secretário^raAdministração e Gestão 
OP312/20*9/JSP

www.carazinho.rs.gov.br 
Avenida Flores da Cunha, ne 1264, Centro 

Telefone: (64) 3331-2699 / e-mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br
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