CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO PAULO

PL - PROJETO DE LEI 809/2019 DE 27/11/2019
Promovente:

Ver. GEORGE HATO

Ementa:
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“Dispõe sobre os cardápios dos
restaurantes e estabelecimentos
similares e a devida explicação em
língua portuguesa dos tipos de peixe
oferecidos".

Art. 1o- Os cardápios dos restaurantes, churrascarias, bares, lanchonetes e

portuguesa, a explicação precisa e clara sobre o tipo de peixe oferecido,
incluindo seu corte e sua espécie.

27/11/2019

estabelecimentos similares devem conter obrigatoriamente em língua

15:51

Art. 2° - O não cumprimento desta Lei acarretará em multa no valor de R$

-

Art. 3o- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, às Comissões competentes.
Geor
Vereador

End: Viaduto Jacarei n? 100 - 52 andar sala 517 - CEP: 01319-900 F: 3396.4498 / 3396.5043
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de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

-

Art. 2o- As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta

11273

1.000,00 (hum mil reais) por fiscalização.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
16a GV -Gabinete do Vereador George Hato
JUSTIFICATIVA

Uma das grandes dificuldades enfrentadas
pelos
munícipes
frequentadores de estabelecimentos comerciais que vendem comida é a falta
de informação ao adentrarem no mesmo, que ao pedir o cardápio das refeições
servidas muitas vezes há falta de informação sobre o que compõem o prato
desejado como qual o tipo da carne, qual o corte, e muitas vezes em
estabelecimentos que vendem pratos contendo peixe não dizem em seus
cardápios quais são as espécies.
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Tendo em vista a disciplina estabelecida pelo código de Defesa do
Consumidor especificamente a ditada pelo seu Art. 31, a oferta e apresentação
de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras,
precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características,
qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e
origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à
saúde e segurança dos consumidores.”
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Desta forma, o presente projeto tem como objetivo facilitar o consumidor a
obter maiores informações do que está consumindo.

Assim o presente processo merece atenção especial de vossas senhorias
para aprovação.
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REQUERIMENTO DE RETIRADA
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Nos termos regimentais, requeiro retirada de tramitação do Projeto de
N°809/2019, de minha autoria.
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