
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

3ª Reunião Ordinária 12 de Dezembro de 2017 às 15:00 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputado Jorge Wilson Xerife do Consumidor

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

3 Projeto de lei
606/2015

Deputado
Cezinha de
Madureira

Determina que todos os supermercados,
hipermercados,  lojas de departamento e
estabelecimentos assemelhados do Estado de São
Paulo, que possuam mais de 5 (cinco) caixas para
atendimento ao cliente/consumidor, deverão
instalar painel indicativo com a quantidade de
caixas ou terminais disponíveis e em operação.

Deputado Edmir
Chedid

favorável ao projeto e contrário à
emenda nº 1

P.K.

4 Projeto de lei
1570/2015

Deputado
Cezinha de
Madureira

Proíbe a cobrança de multas ou taxas abusivas
dos consumidores pelo extravio ou danificação de
comanda, cartão de consumo ou congênere.

Deputado Edmir
Chedid

favorável

8 Projeto de lei
267/2016

Deputado Celino
Cardoso

Estabelece a obrigatoriedade de indicação
expressa, na parte frontal dos rótulos de todos
produtos comercializados no Estado que utilizem
gás butano e/ou propano, sobre o risco de morte
que a prática de inalar o referido gás pode causar.

Deputado Edmir
Chedid

favorável, com a emenda
apresentada

M.L.A.

15 Projeto de lei
581/2016

Deputado Jorge
Wilson Xerife do

Consumidor

Dispõe sobre a comercialização de produtos não
disponíveis em estoque, e dá outras providências.

Deputado Edmir
Chedid

favorável, com a emenda proposta
pela CCJR

21 Projeto de lei
901/2016

Deputado Carlão
Pignatari

Institui  a "Semana Estadual de Defesa do
Consumidor".

Deputado Edmir
Chedid

favorável, com a emenda proposta
pela CCJR

M.L.A.



22 Projeto de lei
4/2017

(Tramitação
Urgência)

Deputado Carlos
Cezar

Proíbe a cobrança de bens ou serviços alheios ao
fornecimento de luz, água, telefone, gás, sinal de
TV ou acesso a internet, na mesma fatura, ou de
modo que possa induzir o consumidor a erro.

Deputada Célia
Leão

favorável

25 Projeto de lei
179/2017

Deputado Chico
Sardelli

Obriga as empresas prestadoras de serviços
públicos ou privados a informarem em suas
cobranças a eventual existência de débitos.

Deputado Edson
Giriboni

favorável

27 Projeto de lei
233/2017

Deputado Edmir
Chedid

Dispõe sobre o direito do consumidor ao controle
e pagamento individual de seu consumo nos
b a r e s ,  l a n c h o n e t e s ,  r e s t a u r a n t e s  e
e s t a b e l e c i m e n t o s  c o m e r c i a i s .

Deputada Célia
Leão

favorável, com a emenda
apresentada pela CCJR



COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

3ª Reunião Ordinária 12 de Dezembro de 2017 às 15:00 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputado Jorge Wilson Xerife do Consumidor

Para deliberação:
 
Item 30 - Requerimento do Deputado Jorge Wilson Xerife do Consumidor solicitando o convite ao Sr. Paulo Miguel, Diretor Executivo da Fundação PROCON de São
Paulo, e ao Sr. João Marcelo Fiorese Gonçalves, Diretor Adjunto de Relações Institucionais da Fundação PROCON de São Paulo, com o objetivo de prestar à Comissão
informações sobre atuação da Fundação PROCON de São Paulo, bem como principais ocorrências.
 
Item 31 - Requerimento do Deputado Sebastião Santos solicitando a realização de audiência pública com a presença de representantes da NET, SKY, Claro e Vivo,
objetivando o esclarecimento dos motivos pelos quais foi cancelada a transmissão de sinais digitais da RecordTV, SBT e Rede TV.
 
Item 32 - Requerimento da Deputada Beth Sahão solicitando a convocação do Diretor-Presidente do Grupo Energisa no Estado de São Paulo, Sr. Gabriel Alves
PereiraJunior, a fim de que preste esclarecimentos acerca dos recorrentes blecautes que têm acometido os Municípios da região de Catanduva, no Noroeste Paulista, com
sérios prejuízos aos consumidores da referida área.
 
Item 33 - Requerimento da Deputada Beth Sahão e dos Deputados Alencar Santana Braga e Professor Auriel solicitando a convocação do Diretor-Presidente da
Companhia da SABESP, Sr. Jerson Kelman, para prestar esclarecimentos acerca da Segunda Revisão Tarifária Ordinária (RTO) da Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo.
 
Item 34 - Requerimento da Deputada Beth Sahão e dos Deputados Alencar Santana Braga e Professor Auriel solicitando a convocação do Diretor-Presidente e Diretor
de Regulação Econômico-Financeira e de Mercados, Sr. José Bonifácio de Souza Amaral Filho, para prestar esclarecimentos acerca da Segunda Revisão Tarifária
Ordinária (RTO) da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo.


