COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
2ª Reunião Ordinária 28 de Maio de 2019 às 14:30 horas no Plenário Tiradentes.
Presidente: Deputado Jorge Wilson Xerife do Consumidor

Item

Proposição

Autor

OBJETO

Relator

Voto

1

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 Jorge
Caruso

contrário

2

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.

Deputada Leticia
Aguiar

favorável aos Projetos ns. 133/2016
e 329/2016, na forma do
substitutivo apresentado

3

Projeto de lei
245/2016

Deputado
Ramalho da
Construção

Dispõe sobre o reconhecimento das pessoas
portadoras de doença renal crônica e
transplantados como pessoas com os mesmos
direitos para fins de atendimento prioritário nos
serviços públicos e privados.

Deputado Ataide
Teruel

favorável na forma do substitutivo
apresentado

Vista

4

Projeto de lei
224/2017

Deputado Cássio Torna obrigatório às empresas e instituições Deputado Teonilio
Navarro
bancárias que prestem o serviço de fornecimento
Barba
ou aluguel de máquinas ou leitores de cartões de
crédito ou débito, de, no prazo de 48 (quarenta e
oito horas), realizarem o reestabelecimento do
serviço, seja por meio de prestação de assistência
técnica ou de substituição da máquina defeituosa,
caso venha ocorrer problemas técnicos com as
máquinas fornecidas.

favorável ao projeto com a emenda
apresentada

5

Projeto de lei
508/2017

Deputado Gil
Lancaster

Torna obrigatória a disponibilização de balanças
de precisão, ou qualquer outro instrumento
similar em estabelecimentos varejistas que
comercializam produtos lacrados, a fim de
possibilitar a conferência do peso pelos
consumidores.

Deputada Leci
Brandão

favorável

6

Projeto de lei
576/2017

Deputado Gil
Lancaster

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas
prestadoras de serviços de telefonia, de TV a
cabo, de cartão de crédito e similares manterem
em suas páginas na internet "link" próprio que
possibilite ao consumidor realizar a suspensão ou
o cancelamento do contrato de prestação de
serviço via internet.

Deputada Dra.
Damaris Moura

favorável

7

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.

Deputada Leci
Brandão

favorável

8

Projeto de lei
709/2017
Juntado o Projeto
de lei 560/2018

Deputado Gil
Lancaster

Torna obrigatória a afixação, nos postos
revendedores de combustíveis, de informação
sobre o percentual da diferença entre os preços de
gasolina e de etanol.

Deputado Jorge
Caruso

contrário aos Projetos de Lei ns.
709, de 2017, e 560, de 2018

9

Projeto de lei
752/2017

Deputado José
Américo

Dispõe sobre a política consumerista de prestação
de serviço de energia elétrica no Estado.

Deputada Leci
Brandão

favorável

D.J.D.C.
, D.D.M.

10

Projeto de lei
955/2017

Deputado Gil
Lancaster

Obriga os médicos cirurgiões a informar ao
paciente os dados de procedência, incluindo
fabricante e numeração do lote das próteses de
silicone a serem implantadas.

Deputada Leci
Brandão

favorável

11

Projeto de lei
986/2017

Deputado Junior
Aprillanti

Determina que as instituições financeiras
localizadas no Estado apresentem através de
relatório prévio os débitos tarifários a serem
descontados em conta com anuência do
correntista.

Deputada Célia
Leão, Deputado
Jorge Caruso

favorável, favorável

12

Projeto de lei
136/2018

Deputado Junior
Aprillanti

Autoriza o Poder Executivo a instituir prazo
regulatório para instituições bancárias e
financeiras liberarem crédito para financiamentos
de unidades habitacionais no Estado.

Deputado Ataide
Teruel

contrário

D.J.D.C.
, R.G.

Para deliberação:
Item 13 - Requerimento nº 03/2019, de autoria do Deputado Rodrigo Gambale, solicitando a realização de convite aos presidentes das empresas de telefonia moveis para
comparecer ao plenário da Comissão a fim de prestar informações sobre atuações, bem como suas principais ocorrências: 1) Sr. Christian Gebara, da Vivo S/A; 2) Sr.
Sami Foguel, da Tim Celular S/A; 3) Sr. José Félix, da Claro S/A; 4) Sr. Eurico de Jesus Teles Neto, da Oi S/A.
Item 14 - Requerimento nº 04/2019, de autoria do Deputado Márcio Nakashima, solicitando a realização de convite ao Diretor Presidente da EDP Energias do Brasil
S/A, Sr. Michel Nunes Itkes, para comparecer ao plenário desta Comissão a fim de prestar informações sobre suas atuações, bem como suas principais ocorrências.
Item 15 - Requerimento nº 05/2019, de autoria do Deputado Márcio Nakashima, solicitando a realização de convite ao Diretor Presidente da SABESP, Sr. Benedito
Pinto Ferreira Braga Júnior, para comparecer ao plenário desta Comissão a fim de prestar informações sobre suas atuações, bem como suas principais ocorrências.
Item 16 - Requerimento nº 06/2019, de autoria do Deputado Márcio Nakashima, solicitando a realização de convite ao Diretor Presidente da Nextel Telecomunicações
Ltda., Sr. Roberto Rittes, para comparecer ao plenário desta Comissão a fim de prestar informações sobre suas atuações, bem como suas principais ocorrências.
Para ciência:
Item 17 - Reclamação apresentada pelo cidadão Sr. Vicente Sedrangulo Filho, em face da empresa Vivo-Telefônica, em que informa que, mesmo havendo solicitado o
cancelamento de um serviço anteriormente contratado junto à empresa, continuou recebendo diversas ligações de cobrança, o que o levou a ajuizar uma ação em face da
Vivo-Telefônica, que foi vencida pelo consumidor, inclusive com a imputação do pagamento de danos morais. Não obstante, as ligações de cobrança persistem até a
presenta data.

