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PARECER 
 
 
Trata-se do projeto de lei, de autoria do Ilustre Vereador Cyborg, que  visa  determinar 
que os estabelecimentos comerciais de vendas de produtos eletrônicos (celulares e 
tablets), no que tange a informação sobre a relação de empresas credenciadas que 
compõe  a rede autorizada do fabricante. Tal iniciativa envolve assunto de interesse 
local, conforme o artigo 30, inciso I, da Constituição Federal de1988. Importante frisar 
que a proposta é louvável, na medida em que visa proteger direito do consumidor. 
Neste sentido, o projeto em questão para a melhorar adequação deverá ser alterado 
com uma emenda. Com o acolhimento da emenda o projeto poderá ser apreciado e 
votado em Plenário, ficando ausente vícios de ilegalidades ou inconstitucionalidade. 
A alteração a ser apresentada se dará na ementa e caput do artigo 1º.     
 
Emenda nº 1  
 
Art. 1 – A ementa passa a ter a seguinte redação: “  
 

“Determina que os estabelecimentos 
comerciais de venda direta ao 
consumidor de produtos eletrônicos, 
celulares e tablets a informarem a 
relação das empresas credenciadas 
na prestação da assistência técnica 
autorizada, e da outras providencias.”   

 
 
Art. 2º- O artigo 1º passa a ter a seguinte redação:  
 
“Art 1º: Determina que os estabelecimentos comerciais de venda  direta ao 
consumidor de produtos eletrônicos,  celulares e tablets,   informem  a relação das 
empresas que prestam serviço de assistência técnica autorizada, e que no ato  da 
venda dos produtos em questão esclarecer  se existe o serviço de credenciamento 
autorizado do fabricante na Cidade de São Jose dos Campos, e em caso negativo, 
informar o consumidor no ato da compra,  da inexistência do serviço na Cidade e  
quais  os locais para a efetiva cobertura desse atendimento.  
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Nos termos do artigo 55 do Regimento Interno e considerando que a decisão do 
Plenário é soberana, entendo e opino pelo encaminhamento da emenda acima 
apresentada, que visa adequação redacional ao projeto, encaminhando para 
deliberação e votação. 
 
São José dos Campos, 30 de janeiro de 2019. 
 
 

Juliana Fraga - PT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juvenil Silvério Juliana Fraga Fernando Petiti 

Presidente Membro Relator 
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