
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

1ª Reunião Extraordinária 11 de Junho de 2019 às 15:00 horas no Plenário Tiradentes.

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.

Deputada Leci
Brandão

favorável ao projeto e contrário à
emenda nº 1

P.K.

2 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.

Deputada Leci
Brandão

favorável ao projeto com a emenda
apresentada

3 Projeto de lei
421/2016

Deputado Rafael
Silva

Obriga as concessionárias de serviço público de
energia elétrica a disponibilizar em seus sítios
eletrônicos o valor mensal repassado às
Prefeituras Municipais a título de iluminação.

Deputada Leci
Brandão

favorável

4 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 Dra.
Damaris Moura

favorável

Para deliberação:
 
Item 5 - 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 (vista:
Deputado Jorge Caruso).
 
Item 6 - Requerimento nº 07/2019, de autoria do Deputado Thiago Auricchio, solicitando a realização de convite ao Diretor-Presidente da Agência Reguladora de
Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (ARSESP), para comparecer ao plenário desta Comissão a fim de prestar esclarecimentos sobre as constantes
reclamações de queda e falta de energia elétrica nas sete cidades que compõem a região do Grande ABC. 


