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COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR (CDDC) 

10.04.2019 

 

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Havendo número 

regimental, declaro aberta a reunião especial de eleição de presidente e vice-presidente 

da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor para o primeiro biênio da 19ª 

Legislatura. Registro com muito prazer a presença dos nobres deputados Jorge Wilson 

Xerife do Consumidor, Leticia Aguiar, Ataide Teruel, Marcio Nakashima, Thiago 

Auricchio e essa que vos fala, Leci Brandão. Presença também do deputado Sebastião 

Santos. Pergunto aos membros deste colegiado se há a indicação de algum nome para o 

cargo de presidente da Comissão?  

 

O SR. JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - PRB - Pela ordem, 

Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Pela ordem, nobre 

deputado Jorge Wilson. 

 

O SR. JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - PRB - Coloco o 

meu nome à disposição para disputar a Presidência da Mesa. 

 

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Mais alguém se 

candidata ao cargo de presidente da Comissão? Então coloco em votação o nome do Sr. 

deputado Jorge Wilson Xerife do Consumidor. Em discussão. Não havendo oradores 

inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. As Sras. Deputadas e os Srs. 

Deputados que forem favoráveis à candidatura permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) Aprovado. Declaro eleito o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do 

Consumidor o Sr. Jorge Wilson Xerife do Consumidor, a quem, com muito prazer, 

convido para assumir os trabalhos. 

 

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

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Quero agradecer aos nobres pares por essa oportunidade mais uma vez aqui nesta 

Comissão tão importante, nesta Comissão que muito representará o estado de São 

Paulo. E aí conversando com os membros desta nova Comissão e vendo, deputada Leci, 

a vontade dos novos deputados em estar atuantes na defesa do consumidor, porque a 

gente entende que defender o consumidor é defender a todo cidadão. O consumidor 

hoje, no momento em que ele está dormindo, ele está consumindo. Consome o 

travesseiro, consome o colchão, consome o alimento que está no seu aparelho digestivo. 

E quando se fala em defesa do consumidor, é em defesa de todo cidadão, não só daquele 

cidadão que teve um problema com uma empresa, prestadora de serviço, com a 

iniciativa privada. Defender o consumidor é defender o consumidor também na 

qualidade da prestação dos serviços públicos. 

 O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e nós falamos muito sobre isso, 

deputados, ele regula a qualidade da prestação de serviços públicos. E nós nesta Casa de 

Leis, que é a maior Casa Legislativa do País – tão importante para o estado de São 

Paulo, essa locomotiva que move o País –, nada mais justo do que ter uma comissão 

com deputados atuantes, deputados comprometidos com a coisa pública, 

comprometidos com o cidadão que nos colocou aqui, eleitos pelo voto popular para que 

a gente possa buscar e fazer valer o direito de cada cidadão. 

Hoje a gente vê que a qualidade da prestação de serviços públicos ainda está 

aquém. É fundamental que esta Comissão seja bastante atuante nisso no tocante à 

fiscalização não só nos equipamentos do estado de São Paulo, mas também dos 

equipamentos dos municípios, das cidades, cobrando dos prefeitos e mostrando para 

todos os prefeitos e para todos os agentes públicos hoje, deputado Márcio Nakashima, 

de que é fundamental ele, enquanto gestor, olhar para as pessoas, olhar para a cidade, 

olhar para os para todos os equipamentos que tem em cada cidade e fazer com que o 

dinheiro do cidadão renda na cidade. 

 Hoje a carga tributária é muito grande. Todo cidadão hoje acaba trabalhando 

três, quatro meses do ano para pagar impostos. E o mínimo, deputada Leci, que um 

cidadão que paga seus impostos e que vota no seu representante, tanto ao Poder 



Verba Editorial Ltda. 

4 
 

Executivo quanto ao Poder Legislativo, é que esse representante, esse prefeito dessa 

cidade, seja o zelador da cidade, cuide da segurança, cuide da zeladoria e dê o respeito 

que cada cidadão precisa e merece.  

Quero pedir a esta Comissão que a gente mostre para todo estado de São Paulo o 

quanto é importante o gestor público respeitar o cidadão. O cidadão é o cliente. O 

cidadão que paga os seus impostos é o cliente, é aquele que contratou, de uma certa 

forma, os serviços públicos. E ele quer iluminação na sua rua, ele quer saber o 

saneamento básico, ele quer o transporte público de qualidade. Ele não pode em 

hipótese alguma ser desrespeitado. Eu acho que nós, enquanto fiscais nesta Casa de 

Leis, como deputados atuantes que seremos nessa nova legislatura, e já somos, que nós 

podemos estar na ponta, que nós possamos ouvir cada cidadão, ouvir cada cidade e fazer 

com que esta Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor regule de verdade essa 

relação de consumo, não só, como volto a falar, regulando a relação de consumo.  

Aqui registrar a presença do nobre deputado Jorge Caruso e agradecer também a 

presença do nobre deputado Dr. Jorge do Carmo – obrigado pela presença aqui.  

E dizer que é muito, muito importante nós mostrarmos que esse cliente que está 

na ponta, independentemente de ele ter contratado um serviço privado ou adquirido um 

produto de uma empresa e não recebido no prazo certo, ele também é consumidor de 

serviços públicos e ele tem que entender que o Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor, que essa lei – que ainda é considerada uma das melhores do mundo – está 

aqui não é para ficar numa prateleira, não; ela está aqui para que cada cidadão entenda e 

para que cada fornecedor de bens de serviço, e quando eu falo fornecedor de bens e 

serviços – registrar também a presença do nobre deputado Teonilio Barba e agradecer 

de coração –, esse fornecedor de bens e serviços, públicos também, precisa entender que 

nós temos que dar outra cara para o nosso Estado, que nós temos que dar outra cara para 

o nosso País. 

 A população está cansada de reivindicar, de cobrar e, de repente, em alguns 

lugares, alguns municípios, não ter ali o resultado do gestor. Então eu acho que esta 

Comissão Defesa dos Direitos do Consumidor vai além. Nós vamos fazer valer o que 

está no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no seu artigo 22, que é cobrar a 

qualidade da prestação dos serviços públicos para que a gente possa, deputada Leci, 

regular a relação de consumo; para que a gente possa mostrar àquele cidadão que está lá 

na ponta e que paga os seus impostos, que ele pode sair na porta da sua casa e ter ali a 

infraestrutura, e ter ali a pavimentação; para que ele possa procurar no posto de saúde e 
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ter ali o medicamento que ele necessita, e não deixar acontecer, como tem acontecido 

muito, nós temos recebido muitas denúncias de falta de insumos nos postos de saúde, 

onde a população tem ali aquela expectativa, porque não tem a mínima condição de ir 

até uma farmácia para comprar porque ganha um salário mínimo e desse salário mínimo 

é o sustento dela. 

 Muitas vezes ela tem que pagar o aluguel da casa, tem que fazer a compra do 

mês, tem que pagar uma conta de luz; deixa de pagar a de água, depois paga a de água e 

deixa de pagar a de luz, e vai administrando a vida. Só nós sabemos qual é o sofrimento 

do cidadão, e esse cidadão precisa ser respeitado, e eu acho que o estado de São Paulo 

está saindo à frente com isso. Eu tenho certeza que esta Comissão trará muito benefício, 

com certeza, para todo cidadão do estado de São Paulo. Agradeço de coração. 

 

O SR. TEONILIO BARBA LULA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Pela ordem, o deputado Teonilio Barba. 

 

O SR. TEONILIO BARBA LULA - PT - Só para pedir desculpas a todos os 

deputados e deputadas, eu não consegui chegar no momento certo, mas para aproveitar 

e declarar que meu voto é em Vossa Excelência. Eu quero fazer questão de registrar o 

meu voto e cumprimentar a deputada Leci, que foi quem comandou a tua eleição. 

Parabéns pela eleição.  

 

O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Deputado, esta Presidência agradece de coração o carinho. E saiba que este 

deputado tem um respeito muito grande por V. Exa. e estamos juntos aqui, deputado, 

para trilhar esse caminho para que a gente consiga levar o resultado para a população. 

Quero registrar também aqui agora a presença do nobre deputado Rodrigo Gambale e 

agradecer de coração pelo carinho. 

 

O SR. RODRIGO GAMBALE - PSL - Presidente, só um segundo. Também 

acabei chegando atrasado, mas para reiterar que meu voto seria em Vossa Excelência, 

que tenho certeza que representará muito bem esta Comissão. 

 



Verba Editorial Ltda. 

6 
 

O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Este presidente agradece de coração, deputado Rodrigo. Obrigado de coração. 

Isso nos motiva muito, porque eu vejo que esta Comissão é uma comissão – 

conversando aí com os membros, eu vejo a motivação no olhar de cada um dos senhores 

e tenho certeza que nós levaremos na ponta, nos 645 municípios do Estado, resultados 

da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor desta Casa de Leis, que é a maior 

casa de leis do País. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Pela ordem, deputado Jorge. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - São dois Jorges. 

 

O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Deputado Jorge Caruso e na sequência o nobre deputado Jorge. 

 

O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Por favor, deputado. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Obrigado. Só para parabenizá-lo e pedir 

também minhas desculpas por chegar um pouquinho atrasado e perder a oportunidade 

de deixar o meu voto a ti, que é meu xará. Então desejo muita sorte e muita saúde acima 

de tudo para tocar esta Comissão. Competente, sei que V. Exa. o é. Eu tenho certeza que 

a gente vai colher bons frutos. Então, parabéns em nome da bancada do MDB. 

 

O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Deputado Jorge Caruso, este presidente agradece de coração. Eu que tenho um 

carinho e respeito muito grande por Vossa Excelência. Desde o início do nosso mandato 

anterior aprendi a respeitá-lo pelo seu posicionamento nesta Casa, pelo vosso 

posicionamento junto à população do estado de São Paulo, sempre deliberando e sempre 

debatendo pontos positivos e projetos importantes para o estado de São Paulo. Eu que 

agradeço de coração. Para mim é sempre uma honra, deputado Jorge Caruso. Quero 

passar também aqui a agradecer. 
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O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Pela ordem, querido deputado Dr. Jorge do Carmo, e agradeço de coração 

também a presença aqui. 

 

O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Sou eleitor, vim aqui para 

reafirmar o compromisso que havíamos tratado, agradecer e parabenizá-lo. E dizer que 

eu cheguei um pouquinho atrasado, estava na reunião com o nosso líder aqui, mas 

afirmar meu compromisso, de acordo com o que havíamos combinado, e desejar a você 

sucesso e que pode contar conosco nesta Comissão. Não tenho dúvida de que fará um 

excelente trabalho e conte com a gente, está bom? 

 

 O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Deputado Jorge do Carmo, este presidente agradece de coração também. E nos 

motiva muito esse carinho de V. Exas. com esta Comissão. É uma comissão da 

população, é uma comissão que será realmente do povo de São Paulo, para prestar 

serviço para o povo de São Paulo. E nós iremos na ponta, sim, aonde for preciso, para 

que a gente consiga lá mostrar e resgatar. Se for preciso, vamos convocar – fornecedor 

que não respeita o consumidor não respeita a si próprio.  

Eu acho que todo fornecedor que não se preocupar com o bem maior que ele 

tem, seja ele fornecedor de serviços públicos ou fornecedor de serviços privados – hoje 

com a comunicação, com a rede social, ele tem que entender que a satisfação do cliente 

dele é na ponta, é o cliente satisfeito, é o cliente que vai falar com mais umas ou duas 

pessoas. Só que esse cliente insatisfeito vai falar com muita gente e essa publicidade 

negativa – na verdade hoje, com a comunicação globalizada, o fornecedor que pensar 

dessa forma terá vida curta no mercado.  

Eu acho que hoje todo consumidor, você quer montar um comércio, você quer 

montar o seu negócio, o primeiro passo é você se preocupar com a equipe de vendas que 

vai levar o seu produto, que vai divulgar o seu produto; e também se preocupar com 

uma equipe de pós-venda, que vai cuidar daquele cliente que você está trazendo na 

porta da sua empresa. Dessa forma, a empresa que pensar assim, e aí quando eu falo 
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empresa, volto a falar, empresa privada ou empresa pública – tem que pensar da mesma 

forma, tem que ter o mesmo sentimento.  

Hoje o agente público precisa ter um outro sentimento. Ele precisa entender que 

um órgão público não é um local para ficar simplesmente com um paletó ali na cadeira. 

É para estar a pessoa atendendo com a qualidade e com o respeito que ele gostaria de 

ser atendido quando ele for procurar. Então acho que todo serviço público tem que ter 

sentimento hoje. Eu acho que o estado de São Paulo precisa sair à frente com isso. Eu 

agradeço de coração, viu deputado? 

 

A SRA. LETICIA AGUIAR - PSL - Pela ordem, Presidente. 

 

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Pela ordem, a deputada Leticia. 

 

A SRA. LETICIA AGUIAR - PSL - Boa sorte a sua gestão à frente da 

Comissão dos Direitos do Consumidor. Eu acho que V. Exa. vai xerifar bem aí, vai 

comandar bem, e lhe desejo sorte. Coloco-me à sua disposição para que a gente possa 

contribuir com os trabalhos. É importante salientar que os direitos do consumidor, 

muitos não têm essa orientação do que de fato lhe cabe de direito, mas é importante 

também a gente buscar orientar as empresas, buscar orientar também os fornecedores, 

que muitas vezes não recebem esse tipo de orientação. E, antes de puni-los, acho que a 

gente precisa também fazer esse trabalho informativo de orientação para que a gente 

possa olhar o trabalho como um todo. Meus parabéns, Deus abençoe seu comando. 

 

O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Amém, deputada Leticia. Este Presidente agradece de coração. É isso mesmo que 

V. Exa. colocou, é importante orientar todos os fornecedores porque ele precisa saber e 

ter a preocupação com o bem maior que ele tem, porque muitas vezes o fornecedor vai 

lá e monta a sua empresa e ele precisa contratar porque ele precisa vender o seu 

produto. E aí prepara aquela equipe de vendedores, pessoas que vão lá divulgar o 

produto, só que ele esquece que depois pode acontecer um probleminha, um ou outro 

ruído negativo.  
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Se ele traz esse cliente, conversa com esse cliente e resolve o problema, essa 

pessoa sai satisfeita e divulgando de forma positiva. Então acho que a orientação 

preventiva é fundamental. O objetivo de regular a relação de consumo é este, é mostrar 

para o fornecedor que existe uma lei e que, se ele entender essa lei, ele vai entender a 

sua empresa, e ele entendendo a sua empresa ele vai crescer no mercado. É isso. 

Obrigado, deputada. 

 

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Pela ordem, nobre deputado Marcio Nakashima. 

 

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde 

aos novos colegas. Quero primeiro parabenizá-lo pela eleição e parabenizar a deputada 

Leci Brandão, que antecedeu ao senhor aqui nos trabalhos de hoje. Dizer ao meu amigo 

Thiago que ele pode contar com meu voto lá na próxima eleição aqui como vice e dizer 

o seguinte, Sr. Presidente: o senhor falou bem e falou bastante a respeito das relações de 

consumo, da relação que o consumo não se dá somente entre o cidadão e a empresa ou o 

cidadão e o comércio, mas falou bastante e falou bem da relação de consumo entre 

cidadão e Estado, cidadão e Município, porque o munícipe também é um consumidor, 

quando paga seus impostos e espera uma boa retribuição dos serviços públicos. 

E o senhor que tem um escritório lá em Guarulhos, na região onde eu resido, e 

conhece muito bem, faz parte de lá também, que o nosso município está bastante 

abandonado. Guarulhos vem sofrendo muito na questão da Saúde. Os impostos de 

Guarulhos são um dos impostos mais caros do nosso Estado, e a saúde lá está ruim. Eu 

gostaria de me colocar à disposição desta Comissão e à disposição do senhor também 

para que nós possamos ter um olhar com cuidado maior pelo nosso município, porque lá 

a coisa está ruim, o IPVA muito caro. 

 E o senhor sabe, desde a entrada do município até o bairro mais longínquo e até 

a periferia lá, há muito buraco. A questão da iluminação pública, Guarulhos está muito 

abandonada. E eu gostaria de poder contar com o senhor nesta luta e nessa bandeira de 

melhorar o nosso Município. 
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O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Não tenha dúvida, deputado Marcio Nakashima, é um prazer. Tenho certeza que 

para esta Comissão também, não só em relação ao município de Guarulhos, como 

outros municípios também que atravessam a situação difícil.  

A gente entende, esta Casa entende, esta Comissão entende também que muitos 

prefeitos têm atravessado situação difícil, mas acho que cuidar da zeladoria da cidade, 

acho que é o mínimo que cada gestor público tem que fazer. Cuidar de zeladoria e fazer 

com que os equipamentos da Saúde funcionem – precisam funcionar, a população não 

pode mais estar morrendo nos corredores dos hospitais. É um absurdo o que tem 

acontecido no nosso Estado e no nosso País.  

Pergunto aos membros deste Colegiado: se há a indicação de algum nome para o 

cargo de vice-presidente desta Comissão? 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PR - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Pela ordem, deputado Thiago Auricchio. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Se possível, Thiago, eu gostaria de sugerir o 

nome do deputado Thiago Auricchio para ocupar o cargo de vice-presidente. Vou tomar 

essa liberdade. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PR - Agradeço. 

 

O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Mais algum nome para se colocar como candidato à vice-presidência da 

Comissão? Coloco em votação o nome do Sr. deputado Thiago Auricchio para 

concorrer a vice-presidente da Comissão de Direitos do Consumidor. Em discussão. 

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

Deputadas e os Srs. Deputados que forem favoráveis à candidatura permaneçam como 

se encontram. (Pausa.) Aprovado. Declaro eleito o vice-presidente da Comissão de 

Direitos do Consumidor, o Sr. Deputado Thiago Auricchio. Parabéns, deputado. 

 

O SR. TEONILIO LULA BARBA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Pela ordem, deputado Teonilio Barba. 

 

O SR. TEONILIO LULA BARBA - PT - Só para cumprimentar o deputado 

Auricchio e ratificar que a bancada do PT iria votar nele, é um consenso do nosso meio. 

Ele é um deputado da minha região, o ABC, da cidade de São Caetano. Desejar boa 

sorte e me colocar à disposição no que precisar, está bem? Eu peço licença, presidente, 

eu tenho que sair, porque eu tenho que passar na outra comissão aqui, está bem? 

 

 O SR. THIAGO AURICCHIO - PR - Muito obrigado  

 

O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Pela ordem, o deputado Jorge do Carmo. 

 

O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Sr. Presidente, só para 

reafirmar aqui o nosso compromisso e dizer, deputado Auricchio, que nós havíamos 

assumido o compromisso de votar em vocês. Quero desejar a você e ao presidente, 

como já falei, que faça um grande trabalho, e nós estamos aqui para ajudar, compor e 

fazer aquilo que estiver ao nosso alcance. Então eu quero te parabenizar por essa missão 

que lhe foi dada agora. 

 

O SR. SEBASTIÃO SANTOS - PRB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Pela ordem, deputado Sebastião Santos, nosso líder do PRB aqui na Casa, na 

Assembleia Legislativa. 

 

 O SR. SEBASTIÃO SANTOS - PRB - Quero agradecer a todos os deputados, 

também parabenizar e desejar que Deus possa lhe abençoar nesse biênio dando-lhe 

sabedoria e conhecimento para conduzir esta importante Comissão, a Comissão de 



Verba Editorial Ltda. 

12 
 

Defesa dos Direitos do Consumidor. E dizer que a bancada do PRB se sente honrada em 

tê-lo na Presidência desta Comissão. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Este presidente agradece de coração. O deputado Sebastião é um deputado 

amigo, companheiro, parceiro de muitas batalhas. A gente fica muito feliz com o seu 

carinho. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Pela ordem, a nobre deputada Leci Brandão. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Quero agora cumprimentá-lo, porque eu 

estava comandando os trabalhos e não pude falar. Mas agradecer a relação respeitosa 

que V. Exa. sempre teve por mim e pelo meu partido aqui nesta Casa. Cumprimentá-lo 

porque, afinal de contas, eu acho que é uma coisa muito legítima V. Exa. ser presidente 

desta Comissão, afinal de contas V. Exa. já vem tratando do direito consumidor há 

muito tempo, é uma pessoa de uma transparência e de uma sinceridade fantásticas. 

 E também quero cumprimentar o Thiago, que é um jovem que chegou aqui e 

tem um tratamento extremamente carinhoso com todos os deputados – eu estou falando 

isso por mim. Você é uma pessoa que tem uma educação e atenção muito bonitas, e a 

gente está precisando muito disso nesta Casa. Nós que já estamos aqui há algum tempo, 

a gente percebe que atualmente a gente está necessitando dessa compreensão, desse 

respeito e dessa reciprocidade de entendimento. 

 Parabéns a você e que vocês possam nesse biênio cumprir a Presidência e a 

Vice-presidência com muita nobreza, porque a nobreza não é só riqueza de dinheiro, 

nobreza são outras coisas também. Eu tenho certeza que esta Comissão terá isso. E 

cumprimentar também os outros membros, o deputado Caruso, grande professor e muito 

querido amigo; o Barba, que acabou de sair; a deputada Leticia e todos os deputados; o 

deputado Dr. Jorge, obrigada por tudo; meu querido Nakashima, estamos aí.  

O PC do B, eu sou a única pessoa do PC do B nesta Casa, muito embora tenha 

sido tachada muitas vezes aqui de comunista – mas eu sou uma comunista que gosta 

realmente é do socialismo, porque o socialismo é uma coisa muito boa. Muito obrigada 
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a todos. Eu tenho que me retirar, porque, como eu sou a mais idosa, eu tenho que abrir 

uma outra comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Deputada, este Presidente agradece de coração sempre o carinho e o respeito que 

V. Exa. tem não só com este deputado, mas com certeza com os outros 92 deputados 

desta Casa. E dizer que eu já era seu fã quando ouvia as suas músicas, ouvia nas rádios, 

ouvia na TV, e passei a ser muito seu fã quando tive o prazer de me tornar seu par na 

legislatura anterior e fico honrado, de verdade, em continuar sendo teu par nesta Casa de 

Leis. Muito agradecido sempre pelo carinho. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Conte conosco. 

 

O SR. RODRIGO GAMBALE - PSL - Pela ordem, Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Pela ordem, o deputado Rodrigo Gambale. 

 

O SR. RODRIGO GAMBALE - PSL - Parabenizar e congratular o nosso 

amigo Thiago Auricchio, parabéns pela Vice-presidência. E fico muito feliz, porque tem 

muitos “Jorges” nesta Comissão e nós precisamos de um vice-presidente “Thiago”. 

Parabéns, que Deus lhe abençoe nessa caminhada e a todos os membros desta 

Comissão. E, presidente, pedir licença, mas eu tenho outro compromisso agora e preciso 

me retirar também. Muito obrigado. Parabéns, Thiago. 

 

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

 O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Pela ordem, deputado Marcio Nakashima. 

 

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Quero parabenizar aqui o colega 

Thiago pela eleição também e pedir licença, porque eu também tenho um compromisso 

e preciso me retirar. 
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A SRA. LETICIA AGUIAR - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Pela ordem, a deputada Leticia. Peço ao deputado Rodrigo, se você puder, por 

gentileza, só mais um minutinho para nós deliberarmos sobre a questão do horário e dia 

da reunião desta Comissão. Pela ordem, a deputada Leticia.  

 

A SRA. LETICIA AGUIAR - PSL - Parabenizar o deputado Thiago, boa sorte. 

Estamos juntos aqui para defender o consumidor, e que nós não nos esqueçamos de que 

somos funcionários da população e que o nosso consumidor é o nosso eleitor e o povo 

paulista. 

 

O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Parabéns, deputada. É esse sentimento que nós temos que ter mesmo. Gostaria de 

deliberar rapidamente agora o próximo passo, para nós podermos definir com os nossos 

pares aqui o melhor dia e horário para a reunião desta Comissão. Esta presidência 

sugere às terças-feiras, às 14:30 horas. 

 

A SRA. LETICIA AGUIAR - PSL - Por mim, o.k. 

 

O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Então fica definido todas as terças-feiras, às 14:30 horas, a reunião da nossa 

Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. 

 

O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Pela ordem, deputado Jorge do Carmo. 

 

O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Pedir licença, porque eu 

preciso ir a outro compromisso, sei que já está encaminhado aqui. Só queria agradecer a 

oportunidade e parabenizá-lo. Eu tenho que me retirar, está bem? Obrigado.  

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Pela ordem, deputado Jorge Caruso. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Não sei como vai ser a pauta daqui para a 

frente, mas até como sugestão, como nós temos hoje na presidência do Procon um 

colega nosso, o Capez, eu acho que seria importante receber um convite para expor aqui 

as principais diretrizes, e que a gente possa também com esta Comissão trabalhar em 

parceria junto ao Procon. 

 

O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Excelente sugestão, deputado Jorge Caruso. Vamos acatar, sim, e com certeza 

vamos encaminhar um convite ao diretor executivo da Fundação Procon, ex-deputado e 

sempre deputado Fernando Capez, para que a gente possa fazer um trabalho em 

conjunto, porque eu acho que toda ação conjunta é muito bem-vinda ao estado de São 

Paulo.  

Nada mais havendo a se tratar, declaro encerrada a presente reunião agradecendo 

sempre aos nossos pares e a todos os presentes. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PR - Presidente, posso dar uma palavrinha. 

 

O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Pela ordem, deputado vice-presidente, Thiago Auricchio. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PR - Rapidamente, quero parabenizar o 

senhor pela eleição a presidente da Comissão. Vai ser um orgulho trabalhar como vice 

desta Comissão a uma pessoa que é uma grande referência na defesa do direito do 

consumidor. Quero aprender muito ao seu lado a aprimorar a legislação aqui do 

consumidor no estado de São Paulo.  

A gente sabe que o consumidor que está na ponta é sempre, como já diz o 

Código de Defesa do Consumidor, ele é sempre a parte mais vulnerável da moeda. 

Então quero estar ao lado do senhor, ao lado dos amigos deputados. Agradecer o 

deputado Caruso pela indicação. Quero – os outros já saíram também porque a gente 
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tem outros compromissos e eu tenho que ir para a CCJ –, mas também quero agradecer 

a todos pela confiança e podem ter certeza que a gente vai trabalhar conjuntamente. 

 Só queria mencionar uma coisa importante, é que eu acho que a gente vai 

acabar recebendo muita denúncia em relação ao direito do consumidor e vai ser também 

uma das grandes missões desta Comissão, de receber e averiguar essas denúncias e 

apurar da melhor maneira. Quero agradecer novamente a confiança de todos. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - 

PRB - Deputado Thiago Auricchio, eu que agradeço de coração, te parabenizo por ter 

sido eleito vice-presidente desta Comissão, e vamos contar muito com o seu carinho, 

com o seu trabalho e seu comprometimento aqui à frente desta Comissão para que a 

gente consiga de verdade levar na ponta o resultado para a população. 

 Declaro encerrada a presente reunião. 

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 

 

 


