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A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO - PSDB - ...com a reunião de líderes. 

Membros da nossa Comissão, dois pelo menos, consigo aqui visualizar que tanto a 

deputada Clélia, quanto o deputado Giriboni estão naquela reunião.  

 

O SR. - Pois não, deputada? 

 

A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO - PSDB - Poderia já dar número para 

nós. Não sei se valeria a pena fazermos um esforço de chamar... 

 

O SR. - Um apelo... 

 

A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO - PSDB - Um apelo, se der tempo para 

que eles possam vir, e nós abrimos.  

 

O SR. - Positivo, deputada. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Jorge Wilson Xerife do Consumidor. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Havendo número regimental, declaro aberta a 1ª Reunião Ordinária da Comissão 

de Defesa dos Direitos do Consumidor, da 1ª Sessão Legislativa do 2º Biênio da 18ª 

Legislatura. Registro com muito prazer a presença dos nobres deputados: a querida 

Célia Leão - estávamos aguardando a deputada Clélia, né deputada Célia? Deputado 

Junior Aprillanti, obrigado pela presença; deputada Clélia Gomes, que acabou de 
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chegar; deputado Pedro Kaká; nobre deputado Doutor Ulysses. O nobre deputado 

Feliciano Filho, também presente em nossa Comissão. 

A presente reunião foi convocada com a finalidade de ouvir o secretário nacional 

do consumidor, Sr. Arthur Luis Rollo, e também discutirmos a pauta de hoje. Vamos 

colocar os itens, de um a 16.   

Item um. Projeto de Lei 1433/2014, do deputado Celso Giglio, que determina a 

cobrança fracionada e proporcional ao tempo utilizado após a primeira hora pelo 

estacionamento de veículos de pacientes e acompanhantes nos estabelecimentos de 

saúde estaduais e particulares, independente de sua administração direta ou por 

concessão. Foi relator o deputado Edson Giriboni, que deu seu voto favorável. Em 

discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os 

Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa). 

Aprovado o voto do relator. 

Item dois. Projeto de Lei 372/2015, do deputado Feliciano Filho, que dispõe sobre 

a obrigatoriedade da emissão de certificado de origem dos animais no ato de sua venda, 

pelos estabelecimentos comerciais do estado.  

 

A SRA. CLÉLIA GOMES - PHS - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Pela ordem, deputada Clélia Gomes. 

 

A SRA. CLÉLIA GOMES - PHS - Eu posso pedir vista? 

 

O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - É regimental... 

 

O SR. FELICIANO FILHO - PSC - Pela ordem, Sr. Presidente. Antes de vênia 

da deputada Clélia, eu fizesse uma explanação do projeto. 

 

A SRA. CLÉLIA GOMES - PHS - Por favor. 

 

O SR. FELICIANO FILHO - PSC - E como só está emenda, talvez ela continue 

com a ideia de vistas ou possa até desistir, eu colocando o mérito do projeto. Na 
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verdade, Sr. Presidente e Srs. Deputados, esse projeto consegui aprovar em Campinas 

quando era vereador. A questão de mérito dele é muito grande, porque restringe todo e 

qualquer estabelecimento comercial que comercialize animais - sobretudo pet shops, ele 

obriga para que no ato da venda, o estabelecimento emita um certificado de origem, 

onde consta o nome e número do criador relacionado a qual associação pertence.  

Por que isso? Porque estamos cansados de pegar estabelecimentos comerciais que 

vendem animais criados em fundo de quintal. Existe hoje uma indústria que coloca 

cachorrinhos para procriar, e coloca irmão com irmã, pai com mãe, tem problema de 

consanguinidade, e sem contar que é uma fábrica de filhotes, enquanto o criador oficial, 

que faz isso por hobby e tem um animal com acompanhamento veterinário, que custa 

mil, 1200 reais, vende um semelhante da mesma raça por 200, 300 reais. Esse animal 

vai com problemas de saúde, de consanguinidade. Essas matrizes ficam em cubículos, 

gaiolas pequenas e passam a vida toda como uma fábrica de filhotes. 

Quando esse animal fica doente, ele analisa o custo benefício de quanto custa 

curar a cachorrinha, e aí manda fazer uma eutanásia e matar, porque ele enxerga ela só 

como uma máquina de produção. Então nós fizemos isso em Campinas e lá foi um 

sucesso absoluto, porque a lei foi aprovada e inclusive o Procon ficou em cima disso. 

Apenas 5% não estavam cumprindo a lei, e foram autuados. Hoje praticamente 100% 

atuam e cumprem a lei. Então nada mais, nada menos, é para que em prol da saúde 

pública e da questão da diminuição de animais jogados pelas ruas, e também de acordo 

com o Código de Defesa do Consumidor, para não enganar a sociedade, que vendem 

animais sem nenhuma consideração, usando apenas para fins comerciais. 

O objetivo da lei é sanar isso e restringir a procriação dos animais só para 

criadores que sejam realmente responsáveis e tenham veterinários, fazendo isso como 

hobby, e não essa indústria muito triste que leva os animais a muito sofrimento, que 

acabam indo para as ruas. Muito obrigado, Sr. Presidente.  

 

A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Pela ordem, deputada Célia Leão.  

 

A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Obviamente, tanto a deputada Clélia Gomes, 

que tive o privilégio do senhor equivocar o nome e me chamar dela... 
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O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Porque você falou que estávamos aguardando a deputada Clélia, e me ficou na 

cabeça.  

 

A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Mas estou exatamente enaltecendo isso, e 

dizendo que para mim foi um privilégio ser chamada de Clélia. Então, aqui fazendo 

justiça e coro com aquilo que nosso regimento nos oferece e nos garante, obviamente é 

direito da deputada Clélia ou de qualquer deputado dessa ou outra Comissão dessa Casa 

solicitar vista pelo acompanhamento e melhor compreensão da matéria a ser debatida, 

isso não tem nem discussão, nem aqui e nem em outra Comissão. 

Mas eu só queria fazer coro com o deputado Feliciano, porque sou da cidade de 

Campinas e conheço o trabalho do deputado, quando foi vereador - e obviamente como 

deputado também, e da propositura a época desse projeto, e depois do resultado dele. De 

fato, hoje em dia essa evolução e informação rápida que temos do mundo todo nos 

remete - algumas são mentiras, vídeos forjados, mas muitos verdadeiros, e temos 

assistido inúmeros casos de violência contra animais. Mas casos estapafúrdios, casos 

inaceitáveis e criminosos. Casos que quem fez, deveria estar preso ou coisa parecida. 

Enfim, não é o tema nesse momento. Mas toda e qualquer lei que venha na defesa 

do animal, principalmente esse na direção do deputado Feliciano, me parece mais que 

importante, mas imprescindível para o momento que vive atualmente essa questão da 

defesa da vida; os animais também têm vida. Eu queria só fazer esse coro ao deputado 

Feliciano e dizer que de fato, existem fábricas clandestinas de procriação de animais, 

para somente as pessoas ganharem dinheiro. Os animais sofrem e depois são mortos.  

Enfim, queria muito que esse projeto, se não hoje - que a deputada Clélia 

mantenha sua solicitação de vista, que é direito dela, mas que em algum momento 

consigamos aprova-lo não só nessa Comissão, mas depois em Plenário de forma 

unânime, porque é um avanço enorme, para que aqueles que são sérios façam seus 

trabalhos, e os não sérios - e poderia usar uma palavra de baixo calão, os chamando de 

sem vergonha - não possam atuar dessa maneira na sociedade com os animais. 

Obrigada.  

 

O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - De nada, deputada. Deputada Clélia, mantem vista?  
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A SRA. CLÉLIA GOMES - PHS - Por favor, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - É regimental, está concedida vista ao item dois.  

 

A SRA. CLÉLIA GOMES - PHS - Sr. Presidente, posso justificar? Sou 

totalmente a favor do que os nobres deputados Feliciano e Célia falaram, são dois 

deputados por quem tenho a honra de trabalhar há dois anos, e tenho aprendido muito 

com eles. Sou de matriz africana e tudo que seja referente a animais, eu como civil e 

mãe ialorixá, preciso ver - não que eu seja contra o projeto, mas preciso ler, para que 

não tenha nenhum problema para com as religiões, pelo fato de sermos um país laico. 

Vou estudar, e tenho certeza que não terá objeção da próxima vez.  

 

O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Pois bem, nobre deputada, está concedida a vista ao item dois. Não havendo 

número regimental, encerramos a deliberação da pauta. Vamos ouvir o secretário 

nacional de Defesa dos Direitos do Consumidor, pertencente ao Ministério da Justiça - a 

Senacon, Dr. Arthur Luis Mendonça Rollo. Com a palavra. 

 

O SR. ARTHUR LUIS MENDONÇA ROLLO - Eminente deputado Jorge 

Wilson, começo cumprimentando V. Exa. e dizendo do prazer enorme em estar aqui 

hoje, na presença dessa Comissão tão importante, de Defesa dos Direitos do 

Consumidor, aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Saúdo também a 

deputada Célia Leão, muito obrigado pela oportunidade de estar na presença de Vossa 

Excelência. E saúdo os demais deputados. 

Começo falando um pouquinho, porque foi nesse sentido o convite, da atuação da 

Secretaria Nacional do Consumidor - Senacon. Qual é sua finalidade? Os Procons são 

muito mais conhecidos do que a própria Senacon, deputado. Mas a secretaria é o órgão 

ligado ao Ministério da Justiça encarregado da execução da política nacional das 

relações de consumo. A coordenação dos trabalhos dos Procons do Brasil é feita pela 

Secretaria Nacional do Consumidor, é ela que opina em todos os projetos da Câmara 

dos Deputados envolvendo direitos do consumidor. Participamos de audiências 
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públicas, proferimos pareceres nos Projetos de Lei, em questões ligadas aos direitos dos 

consumidores. 

Nós representamos fora do Brasil o direito do consumidor brasileiro. Eventos 

internacionais a Senacon está presente, representando o Brasil. É assim na reunião do 

CT 7, do grupo de estudos do Mercosul. Ainda não sabemos, porque houve uma troca 

de ministro recente, sobre a viagem para Genebra que está designada, e tem contato com 

os representantes de direitos dos consumidores do mundo inteiro. Essa é a atuação da 

Senacon. Ela é pouco conhecida, mas na verdade, é ela quem articula o trabalho dos 

Procons do Brasil inteiro. É a Senacon que tem o Sistema Nacional de Informações de 

Defesa do Consumidor - o famoso Sindec. 

Deputado Jorge Wilson, uma primeira encomenda, dentro dessa nossa parceria da 

Senacon com essa Comissão, é trazermos todos os Procons do estado de São Paulo que 

estão fora do Sindec, para dentro dele, por uma razão muito simples. Nós costumamos 

dizer por aí que o que não está no Sindec, não está no mundo. Para desenvolvermos a 

política nacional das relações de consumo dependemos das informações. Conseguimos 

mapear através do Sindec quais são as principais reclamações no Brasil inteiro, e em 

cima disso conseguimos traçar as diretrizes e ver onde o problema está mais sensível, 

para desenvolvermos Projetos de Lei.  

É importante que todos os Procons do Brasil, e principalmente do estado de São 

Paulo, estejam integrados ao Sindec. Temos cidades grandes do estado que ainda não 

estão no Sindec, e ainda não podemos permitir que isso aconteça. Outra encomenda que 

faço a V. Exa., é que temos uma plataforma muito importante, que poucos infelizmente 

conhecem, que é o www.consumidor.gov.br. Falamos em sites privados de reclamação, 

mas temos um site do governo federal para reclamações dos consumidores. É uma 

ferramenta importantíssima para desjudicialização. 

Recentemente estive aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com o 

Dr. Paulo Dimas Mascarett, conversando sobre o excesso de demandas judiciais. Tem 

tanto processo que o Tribunal de Justiça não está dando conta de julgar. Essa plataforma 

consumidor.gov.br é de alta composição em matéria de litígio de consumo. Como 

funciona? O consumidor tem um problema com a empresa e entra no site, reclama 

contra a empresa, e a mesma tem até dez dias para responder. Temos um prazo médio 

de resposta de sete dias, e um índice médio de solução de 80%. É muito melhor do que 

qualquer processo judicial. 
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Deputado Jorge Wilson, o próprio Tribunal de Justiça tem estatísticas nesse 

sentido, e as empresas também, de que há em torno de 70% a 80% das demandas de 

consumidores que chegam aos fóruns, sem qualquer tipo de reclamação formulada 

anteriormente às empresas. Está havendo uma tendência de todos os Tribunais de 

Justiça do país, em exigir uma prova de um primeiro contato com a empresa, um 

entendimento de solução, antes de admitir o processamento de uma ação. Eles estão 

condicionando, você conversou com a empresa antes? Tentou resolver, ou está entrando 

com ação direto? Porque principalmente agora, diante do novo Código de Processo 

Civil, o que acontece é que você tem que demonstrar de forma clara o interesse de agir.  

Se você não falou com a empresa, se não deu para a empresa a oportunidade de 

resolver o problema, como já entra com ação direta e ela vai para frente? Tenta primeiro 

solucionar com a empresa. Infelizmente em torno de 70% dos consumidores já entra 

com ação direta, precisamos reduzir os processos judiciais. Essa plataforma 

consumidor.gov.br, que é nacional, tem o único objetivo de intermediar a solução dos 

problemas entre fornecedores e consumidores. O Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo vem utilizando essa ferramenta, principalmente na cidade de Sorocaba, com um 

índice de solução de 80%, evitando que demandas judiciais cheguem ao Poder 

Judiciário. 

Vou falar um pouco também sobre a questão da bagagem, que está todo mundo 

aflito com essa cobrança. Lutamos bastante na Câmara dos Deputados para que essa 

cobrança de bagagem não vingasse. O argumento de algumas empresas aéreas é o 

seguinte, que a preocupação é pequena ficar brigando por bagagem. Na verdade, não 

estamos brigando só por isso. A resolução fala em tarifação de indenização, o que é 

outro absurdo. Já tem uma série de decisões judiciais considerando isso 

inconstitucional. Eles também queriam mexer no direito à assistência material em caso 

de atraso aéreo, mas não conseguiram mexer. 

Estamos vendo tudo, mas nesse momento o que está mais agudo é a questão da 

cobrança pela bagagem. Tem havido um entendimento em Brasília, no sentido da 

desregulamentação dos serviços públicos, estão falando em telefonia, empresas áreas. 

Acho que não estamos num estado de maturidade para falar em desregulamentação dos 

serviços públicos. Deputado Jorge Wilson, se olharmos nas estatísticas do Sindec, se 

olharmos no consumidor.gov.br, veremos que os serviços públicos são os maiores 

fregueses dos Procons e desse site, são os maiores fregueses do Poder Judiciário. Nesse 
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sentido também peço sua ajuda, precisamos incluir as concessionárias de serviços 

públicos do estado de São Paulo nessa plataforma.  

A adesão das empresas é voluntária, mas aqui no estado de São Paulo, salvo 

engano, só temos a Comgás no consumidor.gov. Uma empresa que é séria e respeita o 

consumidor tem que estar nesse site. Se ela tem uma série de ações judiciais, uma série 

de demandas nos Procons, tem que estar no consumidor.gov. Como eu tenho certeza 

absoluta que as concessionárias de serviços públicos aqui do estado de São Paulo são 

empresas sérias que respeitam o consumidor, elas têm que vir para a nossa plataforma 

do governo federal. A ideia para o futuro é que, se é concessionária de serviço público 

estadual ou federal, tem que aderir necessariamente a essa plataforma. Concessionária 

de serviços público tem que pautar sua atuação pelo respeito aos direitos do 

consumidor.  

Não dá para conceber que uma concessionária de serviço público que presta um 

serviço que tem que ser bom por excelência - a ideia do serviço público é justamente o 

Estado relegar a prestação dos serviços para si, por ser um serviço importante. Então 

tem que ser um serviço bem prestado, essas empresas no futuro a ideia é que nos 

contratos de concessão prevejam essa adesão obrigatória ao site consumidor.gov.  

Então essa questão de cobranças de bagagens estamos acompanhando, a Câmara 

dos Deputados já deu um primeiro passo no sentido da suspensão do Art. 13 da 

resolução da Anac, em relação a cobrança de bagagens, mas por enquanto está valendo 

e prevalecendo a decisão do juiz federal do Ceará, que considerou válido o regulamento 

da Anac. Vamos acompanhar, estamos exigindo que as empresas aéreas informem 

adequadamente os consumidores, e isso está acontecendo.  

Mas sem dúvida nenhuma, os consumidores que saem prejudicados dessa história 

da cobrança de bagagem são os mais pobres; 30 reais para um consumidor mais rico 

talvez não façam diferença, mas um menos abastardo economicamente faz diferença. E 

também está prejudicando os consumidores da região Norte. Eu estive lá em reunião 

com os Procons, e estão muito preocupados com isso, porque é difícil fazer um 

deslocamento na região Norte por conta da malha viária, tudo tem que ser feito através 

de Brasília e eles acabam tendo que levar bagagem. Eles não conseguem fazer o famoso 

bate-volta que muitas vezes fazemos.  

Tem vários deputados da Casa que conheço, que fazem bate-volta; vão para 

Brasília, passam o dia e voltam. Eu já fiz isso várias vezes. O pessoal da região Norte e 
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Nordeste tem muito mais dificuldade em fazer bate-volta porque tem que sempre passar 

por Brasília ou locais próximos.  

Uma questão que está muito séria também aqui no estado de São Paulo são os 

distratos imobiliários. Está havendo um número muito grande, e isso impacta na 

atividade das construtoras, que perdem financiamento dos bancos. Se tem distrato o 

banco não consegue emprestar dinheiro, porque o risco de não ver a cor desse dinheiro 

de volta é grande, e consequentemente as construtoras não conseguem entregar os 

imóveis no prazo. Aí os consumidores que pagaram tudo em dia, continuaram pagando 

por seus imóveis, não recebem o apartamento no prazo. Isso gera ações. Então é um 

cenário jurídico muito conturbado. Tem consumidor que está distratando, mas do outro 

lado também deixa de receber imóvel no prazo. Estamos tentando encontrar uma 

solução para resolver isso, provavelmente um Projeto de Lei. Mas há um risco de vir 

também por Medida Provisória. É uma coisa que está sendo discutida há anos, nossa 

ideia é lutar para que os direitos dos consumidores sejam preservados.  

Um problema muito agudo que temos visto na Secretaria Nacional do 

Consumidor é a questão dos recalls. Temos um número muito grande. Infelizmente, por 

exemplo, em relação a montadoras de automóveis, temos montadoras que demoram 90 

dias para realizar um recall, porque não tem peça de reposição. Eu estava discutindo 

com algumas empresas, inclusive de outras áreas - não eram nem do setor automotivo, e 

falavam que a alíquota de imposto - algo até para ser visto até aqui no estado de São 

Paulo - para peça de reposição é mais alta, então acaba vindo um desestímulo das 

empresas em produzir peças de reposição. É uma coisa que precisa ser vista.  

Eu já assumi o compromisso de ver isso por Brasília, porque não tem sentido, se 

queremos que o mercado tenha peças de reposição, e se hoje nos direitos do consumidor 

vivemos num momento agudo de falta de peças de reposição, não tem sentido 

sobrecarregarmos a carga tributária nas peças. Tem que ser no mínimo a mesma 

alíquota para ter um estímulo. 

A questão dos planos de saúde é um problema seríssimo. Ninguém consegue mais 

pagar plano de saúde, o aumento do plano individual, autorizado pela ANS, foi de 

13,55%. Essa porcentagem já é muito acima da inflação e do reajuste salarial de todas 

as pessoas normais; é uma coisa disparatada. Sabemos que esses 13,55% atingirão 

apenas 20% dos consumidores, porque apenas esse número tem planos de saúde 

individuais ou familiares. A imensa maioria é de planos coletivos, 80%. Para esse 
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número, esse reajuste é de no mínimo 20%. Já ouvi falar até de casos de 65% de 

aumento. 20% de aumento já é muito, e 60% é um absurdo. 

Sabemos que o mínimo é 20% de aumento, mas tem aumento de 30, 40. Eles 

dizem que os planos, por serem coletivos, o reajuste é livremente negociado entre as 

empresas. Mas isso é conversa, na ponta existe um consumidor. Eles falam que não tem 

relação de consumo, mas consumidor não é só quem adquire, mas quem utiliza. Quem 

usa na ponta o plano de saúde é o consumidor, então é uma relação de consumo. Essa 

Lei 9656/98, estão pensando em revê-la no Congresso Nacional, mas ela faz uma 

distinção absurda. O reajuste do plano individual familiar vem regulado pela ANS, e o 

plano coletivo não vem regulado, é livremente negociado.  

Aí é mais ou menos assim, ou aceita o reajuste que estou impondo, ou deixo de 

contratar com você. Outra diferença entre o plano de saúde individual e o coletivo é que 

no individual não se permite a rescisão unilateral por parte da empresa. No coletivo 

acaba permitindo. Muitas empresas vêm rescindindo contrato e deixando um monte de 

consumidor na mão, e depois vem falar em judicialização da saúde. Como isso? Se o 

sujeito pede um home care, que para o plano de saúde sai mais barato pagar, e para o 

consumidor é mais digno receber do que ficar em leito de hospital.  

Sabemos que tem pacientes que vão necessitar de um tratamento mais demorado e 

não necessariamente precisam ficar em hospital, porque ficam debilitados com risco de 

infecção. Então é muito melhor deixa-lo em casa. É mais barato para o plano e mais 

digno para a família, mas o plano nega, fala: “Não vou te dar o home care”. É muito 

mais barato e vantajoso. Já tem até súmula do Tribunal de Justiça de São Paulo dizendo 

que o consumidor tem direito a home care, e o plano nega. Aí acaba tendo a 

judicialização. O aumento de 65% do reajuste anual é disparatado, o sujeito tem que 

entrar judicialmente para exigir a adequação. 

Fala-se em judicialização da saúde, mas precisamos ver o comportamento do 

outro lado também. Semana passada participei de uma audiência pública na Câmara dos 

Deputados, e estavam querendo incluir o pagamento de despesas de acompanhante nos 

planos de saúde. Espera aí, é essencial? Não é da substância. O que vai fazer diferença 

do atendimento do consumidor se o acompanhante vai ter comida paga pelo plano de 

saúde ou não? Isso não é da essência. Se ficarmos acrescentando muita coisa no custo 

dos planos de saúde, obviamente isso será repassado aos consumidores na forma de 

reajuste de sinistralidade.  
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Não tem fórmula mágica, precisamos rever custos médicos. Hoje em dia tem uma 

moda disseminada do médico primeiro prestar o serviço, e depois falar para o cliente 

quanto foi. Isso acaba impactando na atividade dos planos de saúde, porque quem tem 

plano ou seguro saúde acaba pedindo reembolso. Então precisa ver uma adequação dos 

custos médicos, e se todos os exames são necessários. Às vezes acaba tendo pedido 

demasiado de exame, e isso acaba impactando custos. Não tem fórmula mágica, se não 

aliviarmos um pouco o custo dos planos de saúde, não vamos conseguir baratear os 

preços desses planos para os consumidores.  

Temos que encontrar um meio termo, também para não sobrecarregar demais, 

porque plano de saúde não me consta... Eles falam que estão tendo prejuízos, mas não 

me consta isso. Mas com certeza no momento em que eles começarem a ter prejuízo, 

vão querer sair do mercado, e isso é prejudicial para o consumidor brasileiro. 

Temos tratado da proteção de dados, falamos do Big Data. A proteção de dados é 

um tema absolutamente sensível. Hoje temos problema com dados de toda a sorte. Uma 

coisa que pretendo pensar também, não é um problema tão sério do direito do 

consumidor, mas sempre me assombrou a forma como os ingressos de espetáculos são 

vendidos através da internet. Você vai imprimir na impressora da sua casa, dá o 

comando e eles te cobram cinco, dez reais. Isso é uma coisa que precisamos ver 

também, e essa Casa poderia começar a regulamentar essa questão aqui no âmbito do 

Estado de São Paulo. 

O decreto do SAC vamos mexer. Estou criando duas comissões para ontem, 

grupos técnicos de trabalho; plano de saúde e decreto do SAC. O decreto, primeiro que 

está desatualizado já há algum tempo, está até meio em desuso. Mas a ideia é 

contemplar as novas tecnologias, o atendimento via aplicativos e redes sociais. O que 

queremos prestigiar, deputado Jorge, é a questão da resolutividade. Se ficar um minuto 

na ligação e resolver o problema do consumidor está ótimo, se ficar cinco minutos está 

ótimo. O mais essencial não é o tempo de atendimento, mas a resolutividade.  

Queremos criar, através desse decreto do SAC, um ranking de resolutividade dos 

setores para que as empresas fiquem competindo entre elas para ver qual tem o maior 

índice de resolutividade. Então se o banco A num determinado mês teve um índice de 

resolutividade maior, o banco B vai no mês seguinte querer ultrapassar. Queremos criar 

um ciclo positivo e virtuoso, para que bancos e empresas em geral compitam entre si 

para ver quem trata melhor o consumidor. O bom tratamento do consumidor será 
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utilizado como uma ferramenta de marketing das empresas, para que elas venham a 

captar mais consumidores. 

Um problema especialmente ligado ao estado e a cidade de São Paulo, temos tido 

contato com associações de empresas, em relação a questão da pirataria. São Paulo tem 

um papel importante nessa questão do combate à pirataria, temos informações através 

das empresas de que muito da pirataria do Brasil passa pela cidade de São Paulo. 

Precisamos ver formas de trabalhar em conjunto para reduzir a pirataria, porque o 

consumidor acha que o produto pirata no momento é bom, mas a qualidade é ruim.  

Tem muito brinquedo que vem com tinta de chumbo, solta peças pequenas; isso 

coloca a saúde do consumidor em risco. Aquele preço bom num primeiro momento, que 

atrai o consumidor, depois pode causar um problema de saúde muito grande. O que 

temos de mais importante no direito do consumidor é justamente a vida, a saúde e a 

segurança dos consumidores.  

Já caminhando para o final deputado, sei que já estou me alongando, é um outro 

ponto importante. Hoje em dia falamos em consumo sustentável, em direito do 

consumidor no consumo sustentável. Essa ideia passa pela logística reversa. Temos a 

Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas infelizmente essa lei precisa sair do 

papel e precisamos ter a logística reversa. O que é isso? O caminho de ida do produto 

até o consumidor tem que ser o caminho de volta do resíduo até o fabricante, até o 

produtor. O sujeito compra um computador e depois se ele quiser descartar, tem que 

devolver na loja, que tem que devolver para a distribuidora, que tem que devolver para 

o fabricante, para desmontar, reciclar, etcetera. 

Celular a mesma coisa. Para não termos baterias de celulares indo parar em 

aterros sanitários e lixão, para termos um controle... Por exemplo, óleo de cozinha. Usa 

o óleo e depois tem que pegar o sujo e destacar no supermercado, que dá a destinação 

adequada. Precisamos implementar definitivamente a logística reversa, para termos um 

consumo sustentável. Quais são os trabalhos da Senacon? Costumamos brincar que ele 

vai desde palitos de fósforos até turbinas de avião. Os temas são muito densos e 

diversificados, assim como também são os temas tratados nessa Comissão. 

Achamos essa parceria importante, e fico honrado pelo convite para estar aqui na 

primeira sessão da Comissão de Defesa do Consumidor, da Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo. Acho que essa Comissão tem um papel importante na defesa do 

consumidor do Brasil, e por isso estou aqui, para prestigiar o trabalho de Vs. Exas. e 

para colocar a Secretaria Nacional do Consumidor à disposição de vocês, para 
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trabalharmos em conjunto para cada vez mais fortalecermos os direitos do consumidor 

paulista e brasileiro. São Paulo tem um papel muito importante na defesa desses 

direitos. Muito obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Dr. Arthur, nós é que agradecemos de coração por sua presença. Sabemos que a 

relação de consumo ainda está muito aquém, muitos cidadãos ainda têm problemas com 

as empresas e acabam gerando até quatro protocolos, e acaba não procurando. Acho que 

o fortalecimento dos Procons, não só em nosso estado, como no país, é de fundamental 

importância não como um instrumento repressor, mas regulador. Um instrumento que 

tem por fim mostrar muitas vezes, para o fornecedor de bens e serviços, que ele precisa 

cuidar do bem maior que ele tem, que nada mais é que seu cliente. Ele sendo atendido 

de maneira satisfatória, acaba fidelizando e divulgando. 

Hoje com as redes sociais, com a comunicação globalizada, toda empresa que 

pretende ter vida longa no mercado, tem que preparar uma equipe não só de vendas, 

como também de pós-vendas. Eu quero inscrições dos nobres deputados, para caso 

queiram fazer alguma pergunta para nosso querido secretário nacional do consumidor.  

 

A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Pela ordem, deputada Célia Leão. 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Muito obrigada. Não poderia deixar esse 

momento e perder essa grande, não direi única, porque teremos outras oportunidades, de 

estar aqui com o Dr. Rollo. Me permita assim chama-lo, porque assim o conheço e 

conheci.  

Deputados dessa Comissão e assessorias presentes, nós que estamos na Casa há 

um pouco mais de tempo, tivemos o privilégio de conhecer o Dr. Rollo, o senhor seu 

pai, que foi certamente reconhecido não por mim, mas pelo Brasil e o mundo jurídico. 

Eu arriscaria dizer que é o maior, mas para não fazer injustiça com outras pessoas ou 

profissionais, um dos maiores advogados dessa área de direitos políticos. Quando tinha 

qualquer problema, qualquer deputado de qualquer área e partido, de qualquer cidade 

procurava o Dr. Rollo, e foi assim que o conheci.  
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Primeiro dizer ao deputado Xerife do Consumidor, parabéns pelo trabalho e pela 

luta, pela boa briga que teve para que se constituísse nessa Casa a Comissão de Direitos 

do Consumidor. Certamente, não desprezando a tarefa de nenhum deputado, se não 

fosse sua bravura nessa empreitada, não existiria essa Comissão. Me parece bastante 

importante nesse momento do planeta, do Brasil, de São Paulo - que é o carro chefe 

dessa Nação, respeitando todos os outros 25 estados e o DF, mas o que acontece aqui 

repercute pelo Brasil todo. Para nós é um privilégio tê-lo aqui em nossa Comissão, e eu 

poder fazer parte dela.  

O que eu queria aproveitar desse momento, Dr. Rollo? Não sei se meus números 

são corretos - certamente não são, e peço desculpas, mas alguma vez li ou ouvi de que 

no Brasil, dos nossos 210 milhões de habitantes, temos alguma coisa em torno de 20% 

da população brasileira de consumidores, ou 30, não tenho o número exato. Mas 

consumidor de verdade, que vai para lojas, para o centro da cidade, para o shopping. Se 

eu também não estiver equivocada, já ouvi dizer que outros países devem ter um 

número parecido ou maior, mas nos Estados Unidos o número de consumidores é algo 

próximo de 80% da população, hoje quase 400 milhões.  

O que quero é dizer, qual a diferença dos Estados Unidos com o Brasil, sem 

nenhum comparativo no sentido de presidente, política, recursos, orçamento, nada disso. 

Mas se lá você compra alguma coisa, chega em casa e não gosta, ou não era aquilo, a 

cor não era bem aquela, você volta lá e nem questionam. Não precisamos nem perder 

tempo tendo que explicar algo. Das poucas vezes que lá estive e tive que utilizar desse 

mecanismo, eu particularmente não tive nenhum problema. Das pessoas que 

conversamos, nunca vi alguém dizer que comprou uma televisão e foi devolver, não 

quiseram. É tão fácil, eles devolvem o dinheiro e não questionam nada.  

Aí vem o comparativo. Aqui no Brasil você tem que chegar numa loja ou seja o 

que for, você compra alguma coisa e depois não deu certo por alguma razão, você vai na 

loja e pronto. Aí tem que explicar, assinar documento, fazer um texto, chamar o gerente, 

dar três pulinhos, fazer uma oração, qualquer coisa, e algumas vezes você nem consegue 

o resultado que precisamos ter. Que relação é essa? O que nos falta? Essa é a pergunta. 

Desculpa o introdutório ter sido longo, mas só para usar da possibilidade de o senhor 

estar aqui.  

O que falta? Como temos que agir? Não é ser um Estados Unidos, não é isso que 

pergunto e sugerindo ao Brasil, mas que tenhamos alguma coisa parecida com o 

tratamento e resultado rápido para que o consumidor não fique nem prejudicado, e nem 
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estressado. O estresse é tão grande que muitas vezes o consumidor prefere ficar com o 

produto, porque não quer passar vexame ou cansaço. Aproveito a oportunidade do 

senhor, obrigado presidente.  

 

O SR. ARTHUR LUIS MENDONÇA ROLLO - Deputada Célia, é uma honra 

estar com Vossa Excelência. O que acontece? Por exemplo, eu costumo falar que em 

matéria de direito ambiental todos dizem que o Japão, a Alemanha são países muito 

avançados. Eu digo que eles estão fazendo um caminho de volta, e nós estamos no 

caminho de ida. A Alemanha desmatou tudo que tinha para desmatar, o Japão também 

teve seríssimos problemas ambientes, e agora eles perceberam que esse caminho não era 

interessante e estão fazendo o caminho contrário. O mesmo raciocínio vale para 

comparação do Brasil com os Estados Unidos em matéria do direito do consumidor.  

Falamos de direitos do consumidor nos Estados Unidos na década de 40, e 

falamos dos direitos aqui no Brasil, o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078, de 

setembro de 1990. Então no Brasil é um direito extremamente novo, estão mais 

avançados nos Estados Unidos porque já se debruçaram muito mais tempo sobre esses 

temas, e já aprofundaram. Nós estamos melhorando agora. Se compararmos direito do 

consumidor hoje com o de 90, estamos anos-luz na frente do que estávamos nessa 

época. Evoluímos muito.  

Ainda em matéria de legislação, deputada Célia, a nossa do Brasil não fica a dever 

em nada para o resto do mundo. O que eu acho, e tenho percebido muito isso estando 

em Brasília, é que precisamos ter um nível de consciência social maior das empresas. 

Para termos a sonhada harmonia no mercado de consumo, o que precisamos? Boa fé do 

consumidor e consciência social da empresa. As empresas falam muito em 

desregulamentação, mas a verdade é que ainda não estamos num estágio de maturidade 

para isso, porque como a senhora disse, os abusos em relação aos direitos dos 

consumidores acontecem com frequência.  

O que precisamos evoluir, na minha opinião, é na fiscalização. Precisamos 

fiscalizar. Temos leis boas, e às vezes redundamos, fazemos regulamentos, leis para 

dizer alguma coisa que já está na lei. A quantidade de Projetos de Leis que temos em 

tramitação na Câmara dos Deputados, muitas vezes damos 20, 30 pareceres em projetos 

muito semelhantes. Então temos muita lei, e pouca efetividade. Precisamos fazer a lei 

sair do papel, e para isso os consumidores estão cada vez mais conscientes de seus 

direitos. Mas precisamos caminhar no sentido de conscientização das empresas.  
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As empresas precisam respeitar o consumidor não por que vão sofrer uma punição 

pesada; tem que punir o consumidor pelo que o deputado Jorge Wilson falou, o 

consumidor é algo importantíssimo para a empresa, sem o qual ela não sobrevive. Acho 

que está faltando maturidade, consciência social por parte das empresas, mas acho que 

estamos no caminho. Eles estão muito tempo na nossa frente, acho que essa é a 

diferença. Falamos em proteção de dados, recebi em Brasília num café da manhã um 

representante do setor de informações dos Estados Unidos, para falar sobre informações 

sensíveis, direito à informação. 

Quando ele estava falando de proteção de dados, me dei conta que vemos 

reportagens na televisão de que dados sensíveis de todos nós são comercializados aqui 

na 25 de março, na Santa Efigênia, em DVD. Temos notícias pela imprensa desse tipo 

de coisa. Então quando ele fala de proteger dados, e vem na minha cabeça uma 

reportagem que assisti em determinado momento, falo que ainda estamos meio distantes 

disso. Agora tem um site de internet que jogamos o nome da pessoa e aparece tudo. 

Inclusive instauramos processo na Secretaria Nacional do Consumidor. Mas é um site 

que jogamos o nome completo da senhora, joguei meu nome e apareceu endereço que 

morei, onde moro hoje, apareceram meus telefones. Eu não autorizei esse site a vincular 

isso. 

Os policiais, por exemplo, recebi uma mensagem de um ex aluno meu policial, e 

ele estava desesperado. Tem informações dos policiais, onde moram, onde morou, às 

vezes tem endereço da casa da mãe. Isso é um problema de segurança para a atividade 

profissional. Infelizmente lidamos com esse tipo de coisa. Esse site está hospedado fora 

do Brasil, então estamos estudando uma forma de chegar nele para acabar com esse tipo 

de coisa. Eu acho que é isso que precisamos, ter mais tempo e maturidade. Mas acho 

que estamos no caminho, deputada.  

 

O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Quero registrar aqui e agradecer a presença do nosso vice-presidente dessa 

Comissão, o nobre deputado Edmir Chedid. Dr. Arthur, quero dizer que nossa querida 

deputada Célia Leão sempre fala com o coração. Deputada, é isso mesmo. Acho que em 

nosso país os fornecedores precisam ter sentimentos, de cuidar do consumidor e de seu 

cliente. Existe o equilíbrio nas relações de consumo, e é preciso essa harmonia nas 

relações. Sabemos que é muito difícil, existe em alguns casos má fé por parte do 

consumidor. É um número totalmente fora da curva.  
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Eu acho que essa relação em que o cliente vai na loja onde comprou. Levou para 

casa e teve algum problema, chegou lá não tem que perguntar. O senhor quer outro 

produto? Quer a devolução do valor? Lá nos Estados Unidos, V. Exa. deu com muita 

sabedoria esse exemplo, é o que temos que ter em nosso país. Como disse o Dr. Arthur, 

temos nosso Código de Defesa do Consumidor é considerado um dos melhores do 

mundo. Então está faltando a conscientização por parte dos fornecedores de bens e 

serviços.  

Eles cuidando, eles sabendo que no momento em que gera o grau de satisfação do 

seu cliente, ele fideliza esse cliente. No momento em que ele fideliza, esse cliente vai 

falar para o primo, para o irmão, um vizinho, bem daquela empresa, se a empresa é 

prestadora de serviços, fornecedora de bens. Acho que essa harmonia e relação é o que 

precisamos ter. Dr. Arthur, essa Comissão está aqui à disposição do senhor e do Estado 

de São Paulo. Quero sempre agradecer de coração aos nossos pares, que nos ajudaram 

muito na luta para que voltássemos a colocar essa Comissão com assento nessa Casa. A 

palavra está aberta para algum deputado que queira fazer alguma pergunta ao Dr. 

Arthur.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem.  

 

A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Antes do deputado Edmir falar, eu queria só 

dizer, se me permite deputado, que talvez algumas pessoas não saibam, por isso quero 

registrar nos anais da Casa. O deputado Edmir Chedid, um grande deputado dessa Casa 

- ele sabe que é verdade, não é só carinho, a família Chedid tem muito a ver com a 

história do Dr. Alberto Rollo. Os caminhos se encontram e se cruzaram, trabalharam 

juntos. Aliás, eu conheço o Dr. Alberto Rollo por causa da família Chedid, e dali para 

frente a grandeza dessas pessoas. Como o deputado Edmir está aqui, queria dizer da 

importância dele. Obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Pela ordem, nobre deputado Edmir Chedid. Querido amigo e também professor, 

assim como nossa deputada Célia Leão. Nós somos alunos, nossos professores estão aí.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Cumprimentar V. Exa., nobre deputado Jorge 

Wilson, presidente dessa Comissão. Querido amigo Arthur Rollo, uma felicidade e 
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alegria em vê-lo ocupando essa posição importante em Brasília, representando nosso 

Estado e fazendo o bem pelo Brasil. Como disse a querida deputada Célia Leão, sempre 

gentil, amiga e companheira, nossas vidas se cruzaram em 1986, quando éramos 

crianças.  

 

O SR. ARTHUR LUIS MENDONÇA ROLLO - Não fala, que vão perceber 

que estamos...  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O tempo passou, mas éramos crianças. 

Conhecemos o senhor seu pai, o saudoso Alberto Rollo. Presidente, ele era nosso 

adversário quando nos conhecemos lá, numa disputa eleitoral. Ele era advogado do 

nosso adversário, do PSL, numa convenção em 86 que aconteceu ali no Hotel 

Transamerica. Voou cadeira para tudo quanto é canto viu, deputada Célia Leão? A 

convenção não acabou, o Rollo acabou com ela. Ele deu um jeito e cumpriu com sua 

missão de um jeito ou outro. 

Vimos na cidade a garra, determinação e conhecimento, ele que foi o grande 

percursor do direito eleitoral em nosso país. Não tínhamos advogado especializado 

nessa área, e o Dr. Rollo fez história. Trouxe muitos ministros do TSE a essa Casa, para 

discutir com os deputados assuntos importantes, dentre eles uma vitória que é dos 

deputados federais e de todos nós da democracia, é dele também, do grupo dos irmãos 

do Arthur, que foi a impressão do voto eletrônico. Havia uma grande discussão se a 

urna eletrônica pode ser violada ou não, o pai do Arthur e seus dois irmãos trouxeram 

aqui vários ministros do TSE, fizemos um debate importante. 

É claro que eles nunca iriam dizer, e até foram palavras dele na oportunidade: 

“Como vamos admitir se tem alguma falha? Então todo esse processo eleitoral da urna 

eletrônica até hoje foi falho?”. Temos que trabalhar para acabar com algum problema 

que tenha, o voto impresso é uma vitória deles também, que perseguiram isso para a 

democracia fazer valer o voto do eleitor. Mas eu queria lhe cumprimentar Arthur, e 

dizer que estou muito feliz com o cargo que você ocupa.  

Que um novo ministro possa lhe mantê-lo lá. Eu até ia sugerir ao presidente da 

Casa e aos deputados que fizéssemos uma moção de agradecimento e de louvor por seu 

trabalho desenvolvido lá. Ele é especialista nessa área, discutiu muito. Muitas vezes vi 

ele, o pai e os irmãos discutindo direito do consumidor, e ele se apaixonou por essa 

causa. É muito bem-vindo a essa Comissão. Eu queria lhe fazer uma pergunta, que 
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talvez o senhor não queira responder da forma até que gostaria aqui. O que o Ministério 

Público tem feito para fazer valer a Lei de Direitos do Consumidor? Só essa pergunta, 

Arthur. 

 

O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Boa pergunta, nobre deputado. 

 

O SR. ARTHUR LUIS MENDONÇA ROLLO - Deputado Edmir Chedid, é 

uma alegria estar aqui. Sempre convivemos, já há bastante tempo mesmo. Acho que 

antes de 86 o senhor ainda não era vereador né? 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Não, me elegi em 88.  

 

 

O SR. ARTHUR LUIS MENDONÇA ROLLO - Então tive o privilégio e 

oportunidade de acompanhar toda sua carreira política na época da Câmara de Serra 

Negra, assistia as sessões na câmara. Estava até comentando aqui que eu brincava nos 

corredores dessa Casa, corria para um lado e para o outro, porque vinha aqui quando 

tinha cinco, sete anos de idade, por volta disso. É um prazer e uma alegria, passa um 

filme na cabeça toda vez que entro aqui. Sem dúvida nenhuma, nossas famílias nesse 

período todo tiveram uma alegria em conviverem. Conheço sua família inteira e você 

também conhece a minha, então é uma honra estar aqui. 

Agora sobre a atuação do Ministério Público, ele sempre teve um papel muito 

importante na defesa dos direitos do consumidor. Eu acho que nesse último período, eu 

diria que de cinco anos, o foco está sendo muito mais na questão da improbidade 

administrativa - e até algumas questões que temos visto em matéria disso, alguns casos 

de pessoas que ficam sendo processadas por dez, 15 anos e depois são absolvidas, mas 

com a espada no pescoço durante esse tempo todo. Estou notando que nos últimos 

tempos o Ministério Público acabou, a partir da Constituição de 88, guardião dos 

direitos de coletivos. Improbidade administrativa é um deles, mas acho que ele tem uma 

força de atuação muito maior na parte de improbidade administrativa. 

Eu vejo que os direitos do consumidor, na minha concepção, estão ficando 

relegados para segundo plano, na atuação institucional do Ministério Público. Temos 

casos de ações civis públicas propostas - tem um caso recente que é a questão da 
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cobrança de bagagens, uma atuação do Ministério Público que inclusive está entrando 

com recurso no Tribunal Regional Federal, tem um inquérito civil instaurado para 

apurar essa questão dos canais de televisão, da supressão de canais pelas empresas de 

TV à cabo. Mas eu diria que ultimamente essa defesa do consumidor, o Ministério 

Público deixou de ser protagonista para ser um coadjuvante com as entidades de defesa 

do consumidor. 

Temos a próprio Fundação Procon aqui do Estado de São Paulo, que tem um 

papel muito importante e tem entrado com ações civis públicas e multado as empresas. 

Os institutos de defesa do consumidor, a Proteste, o IDEC, várias associações civis de 

defesa do consumidor, mas acho realmente que ao longo do tempo, logo depois de 88 

ele teve uma atuação muito forte, inclusive membros da comissão do anteprojeto do 

Código de Defesa do Consumidor eram do Ministério Público. Tiveram uma atuação 

muito forte. Mas acho que nos últimos cinco anos temos nos ressentido de uma atuação 

mais firme.  

Por exemplo, tem um problema sério de estacionamentos na cidade de São Paulo, 

o serviço de valete. Você paga e deixa seu carro na rua. Num dia de show você vai em 

qualquer estacionamento na cidade de São Paulo, e um que custava 30 reais aumenta 

para 200. Táxi às vezes, na hora que você vai voltar, ele cobra um preço fixo. Eu acho 

que o Ministério Público podia ajudar nesses problemas, podia ter uma intervenção 

melhor. O Procon de Minas Gerais é deles e do Ministério Público. Temos uma 

associação de membros do Ministério Público do Consumidor - o MPCON, que tem 

uma atuação forte. Agora terá um congresso deles em Recife. 

Minha avaliação do estado de São Paulo é que achei que demos uma involuída na 

atuação do Ministério Público na defesa do consumidor, mas em Minas Gerais e outros 

estados do Brasil a defesa do consumidor passa muito pelo Ministério Público.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado doutor, manda um beijo para 

a mamãe lá.  

 

O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Mais algum nobre deputado? Mais alguma pergunta?  
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A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. Ainda estamos em 

curso com a reunião de líderes, então assim que os deputados se manifestarem, ou não 

mais, tenho que ir para lá. Só para pedir licença.  

 

O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Quero agradecer ao Dr. Arthur mais uma vez. Nada mais havendo a tratar, 

declaro encerrada a presente reunião.  

 

* * * 


