
COMISSÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

6ª Reunião Ordinária 26 de Outubro de 2016 às 14:00 horas no Plenário José Bonifácio.

Presidente: Deputado Itamar Borges

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Projeto de lei
967/2013

Juntado o Projeto
de lei 1000/2015

Deputado José
Bittencourt

Proíbe a produção e a comercialização de "foie
gras" e artigos de vestuário feitos com pele de
animal no âmbito do Estado.

2 Projeto de lei
628/2015

Deputado Igor
Soares

Dispõe sobre a obrigatoriedade de informações de
valores e produtos que estarão em promoção nos
dias conhecidos como "Black Friday" no Estado
com antecedência mínima de 02 (dois) dias do
evento.

Deputado Marcos
Damasio

favorável

3 Projeto de lei
635/2015

Deputado Chico
Sardelli

Obriga as empresas jurídicas prestadoras de
serviços públicos ou privados a disponibilizar em
seu sítio eletrônico a declaração de quitação anual
de débitos aos consumidores

Deputada Célia
Leão

favorável

4 Projeto de lei
359/2016

Deputado
Teonilio Barba

Dispõe sobre a aquisição de alimentos da
agricultura familiar no âmbito do Programa
Restaurante Popular Bom Prato.

Deputado Hélio
Nishimoto

contrário



5 Projeto de lei
Complementar

38/2015

Deputado Jorge
Caruso

Propõe a inclusão do parágrafo único no artigo 19
da Lei nº 1817, de 1978, que estabelece os
objetivos e as diretrizes para o desenvolvimento
industr ia l  metropol i tano e  discipl ina  o
zoneamento industr ial ,  a  local ização,  a
c l a s s i f i c a ç ã o  e  o  l i c e n c i a m e n t o  d e
estabelecimentos  industr ia is  na  Região
Metropol i tana da  Grande São Paulo.

Deputado
Reinaldo Alguz

favorável I.B.,
T.B.,
A.d.C.,
H.N.

Para deliberação:
 
Item 06 - Emendas ao Projeto de Lei nº 750, de 2016 - Orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2016.
 
Item 07 - Requerimento de  autoria do Deputado Sebastião Santos para que seja convidado o Senhor Laércio Benko, atual Secratário Estadual de Turismo para que
preste informação a respeito do andamento do MIT - Municípios de Interesse Turístico.


