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CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO PAULO

PL - PROJETO DE LEI 810/2019 DE 27/11/2019
Promovente:

Ver. GEORGE HATO

Ementa:

DISPÕE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, SOBRE A
OBRIGATORIEDADE DA INSTALAÇÃO DE TOTENS PARA
CARREGAR CELULARES NOS ESTABELECIMENTOS
ADMINISTRADOS PELA PREFEITURA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Observações:
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16a GV-Gabinete do Vereador George Hato
.
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"Dispõe no âmbito dõmünícípio de São
Paulo, sobre a obrigatoriedade da
instalação de totens para carregar

celulares

nos

estabelecimentos

administrados pela prefeitura,

e dá

outras providências.”

Art. Io - Deverá todos os estabelecimentos administrados pela Prefeitura

com segurança, atendendo as necessidades dos Munícipes.

27/11/2019

do município de São Paulo disponibilizar totens para carregar celulares
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estiverem nas dependências do estabelecimento.

15:52

Parágrafo único - Os Totens deverão ficar em locais de fácil acesso para
que todos os usuários possam deixar o celular com segurança enquanto

-

após a publicação desta lei para a implantação dos totens.

Art. 3o - O poder executivo por meio do órgão competente será
responsável pela a fiscalização desta lei.

Art. 4o - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.
Sala das Sessões, às Comissões competentes.
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Art. 2o Os estabelecimentos terão um prazo de 120 (cento e vinte) dias
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JUSTIFICATIVA

Em um mundo cada vez mais dependente e conectado a internet, ter
um aparelho de celular sempre carregado é algo imprescindível. Utilizamos

a internet para trabalhar, nos comunicarmos, usamos em momentos de
lazer, para falar com amigos e familiares, e até mesmo em casos de
urgência e emergência. Por isso ter sempre um celular com um bom nível
de batería é indispensável para nos mantermos em contato diariamente.
Os prédios administrados pela prefeitura têm uma grande circulação de

usuários que usufruem de serviços, turistas e funcionários que usam esses
locais por vários motivos, principalmente em dias úteis na semana. E para

esses frequentadores pode ser disponibilizados de maneira gratuita totens
para carregar os celulares sendo algo espetacular.
E aos frequentadores o acaso pode levar a descarregar o celular em
momentos de extrema urgência, Sendo assim a disponibilização dos

carregadores de celulares (Totens) seria uma necessidade para os
frequentadores desses ambientes.
Portanto pensando no bem da população do município de São Paulo
conto com o apoio dos meus pares para aprovar esse importante projeto
de Lei.
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