
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

1ª Reunião Extraordinária 12 de Março de 2019 às 15:30 horas no Plenário José Bonifácio.

Presidente: Deputado Jorge Wilson Xerife do Consumidor

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 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. Voto em Separado do
Deputado Pedro Kaká favorável à

aprovação do Projeto de Lei nº 606,
de 2015, com a emenda ora

apresentada, e contrário à Emenda
nº 1.. 

P.K.

2 Projeto de lei
1139/2015

Deputado
Orlando
Morando

Altera o artigo 1º da Lei 15.854, de 2015, que
dispõe sobre a obrigatoriedade de os fornecedores
de serviços prestados de forma contínua
estenderem o benefício de novas promoções aos
clientes preexistentes.

Deputado Edmir
Chedid

contrário

3 Projeto de lei
116/2016

Deputado
Cezinha de
Madureira

Dispõe sobre a proibição da divulgação de
publicidade de bens e serviços enviada por
intermédio de e-mails não autorizados pelo
detentor do endereço eletrônico.

Deputado Edmir
Chedid

favorável ao projeto na forma do
substitutivo



4 Projeto de lei
133/2016

Juntado o Projeto
de lei 329/2016

Deputado Gil
Lancaster

Proíbe a inserção, pelas empresas de tv a cabo ou
por satélite, de mensagens audiovisuais na
programação da tv do consumidor com conteúdo
de cobrança por conta em aberto e ameaça de
interrupção.

Deputado Edmir
Chedid

favoravel ao projeto na forma do
substitutivo

5 Projeto de lei
245/2016

Deputado
Ramalho da
Construção

Dispõe sobre o reconhecimento das pessoas
por tadoras  de  doença  rena l  c rôn ica  e
transplantados como pessoas com os mesmos
direitos para fins de atendimento prioritário nos
serviços públicos e privados.

Deputado Edmir
Chedid

favoravel ao projeto na forma do
substitutivo

6 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.

7 Projeto de lei
337/2016

Deputado Jorge
Wilson Xerife do

Consumidor

Dispõe sobre os produtos essenciais e disciplina
regras e prazos para o caso de vício em tais
produtos.

Deputado Edmir
Chedid

favorável ao projeto com emenda

8 Projeto de lei
584/2016

Deputado Jorge
Wilson Xerife do

Consumidor

Dispõe sobre a inclusão de cláusula nos contratos
de adesão aos serviços de telefonia fixa, de
telefonia móvel e de banda larga móvel, e dá
outras providências.

Deputado Edmir
Chedid

favorável, nos termos do
substitutivo apresentado

9 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.

10 Projeto de lei
495/2017

Deputada Marta
Costa

Obriga as empresas responsáveis pela venda de
DRONES a informar aos consumidores a
regulamentação de utilização desses dispositivos.

Deputado Pedro
Kaká

favorável

11 Projeto de lei
602/2017

Deputado
Sebastião Santos

Proíbe a venda de aparelhos "hand spinner" que
não estejam identificados com o selo do
INMETRO, no Estado.

Deputado Pedro
Kaká

favorável



12 Projeto de lei
638/2017

Deputado Gil
Lancaster

Obriga a todos os cinemas do Estado a
respeitarem o distanciamento mínimo entre a tela
de projeção e a primeira fila de poltronas.

Deputado Edson
Giriboni

favorável

13 Projeto de lei
687/2017

Deputado Gil
Lancaster

Torna obrigatória a inclusão de tabela de preços
dos serviços profissionais, consultas, exames,
terapias, procedimentos, medicamentos, insumos
e imunobiológicos nas unidades de saúde privada
do Estado.

Deputado Edson
Giriboni

favorável

14 Projeto de lei
689/2017

Deputado Gil
Lancaster

Torna obrigatória a tradução para a língua
portuguesa, na forma que menciona, dos rótulos
de embalagens e das bulas dos produtos
importados comercializados no Estado.

Deputado Edson
Giriboni

favorável

15 Projeto de lei
748/2017

Deputado Gil
Lancaster

Obriga o Poder Executivo a divulgar em jornais
de grande circulação o nome daqueles que forem
contemplados com aquisição de casas populares.

Deputado Pedro
Kaká

favorável

16 Projeto de lei
753/2017

Deputado José
Américo

Dispõe sobre a contratação e a desistência de
contratos consumeristas, via "compras on line",
realizadas inclusive por meio de cartões de
crédito na rede mundial de computadores no
Estado.

Deputada Maria
Lúcia Amary

favorável


