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PARECER Nº1694/2015 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 

PROJETO DE LEI Nº 132/15. 
 O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Adolfo Quintas, estabelece 

que as embalagens dos aparelhos de telefonia móvel comercializados no âmbito do Município 
de São Paulo deverão apresentar etiqueta de fácil visualização, com destaque para o 
respectivo número de "Identificação Internacional de Equipamento Móvel - IMEI", de modo a 
facilitar a informação aos consumidores, em caso de furto, roubo ou extravio do aparelho. 

Os infratores ficarão sujeitos às seguintes penalidades, aplicadas sucessivamente, sem 
prejuízo das demais sanções previstas pelo Código de Defesa do Consumidor ou por outras 
normas: 

I - advertência; 

II - multa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por aparelho celular comercializado em 
desacordo com esta Lei; 

III - na reincidência, apreensão dos aparelhos fabricados e distribuídos em desacordo 
com esta Lei. 

De acordo com a justificativa, objetiva-se facilitar a informação aos consumidores, 
facilitando os procedimentos em caso de furto, roubo ou extravio dos aparelhos de telefonia 
móvel. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou substitutivo 
à iniciativa, excluindo a previsão de apreensão dos aparelhos, contida no inciso III do artigo 2º. 

Quanto ao mérito que devemos analisar, esta Comissão destaca que o presente 
projeto representa uma importante medida de proteção ao consumidor, uma vez que 
atualmente muitos dos compradores de aparelho celular ou encontram dificuldades para 
localizar o número de identificação a que se refere o projeto de lei ou até mesmo desconhecem 
os procedimentos necessários para a segurança em caso de roubo ou extravio do aparelho. 
Assim, apresentamos voto favorável ao projeto, nos termos do substitutivo apresentado pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em  02 de outubro de 2015. 

Toninho Paiva (PR) - Presidente 

Adolfo Quintas (PSDB) 

Atílio Francisco (PRB) - Relator 

Ricardo Young (PPS) 

Salomão Pereira (PSDB) 

Senival Moura (PT) 

Vavá (PT) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 08/10/2015, p. 152 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

 
 

 
RETIFICAÇÃO 

 

Na publicação havida no dia 08 de outubro de 2015 página 152, colunas 2, 3 e 4, 
referente aos pareceres elencados abaixo: 

PARECER Nº1694/2015 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE 
ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 132/15. 

ONDE SE LÊ: "Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, 
Turismo Lazer e Gastronomia, em  02 de outubro de 2015." 

LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU: Sala da Comissão de Trânsito, 
Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e Gastronomia, em  07 de outubro de 
2015. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/10/2015, p. 123 
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