
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

7ª Reunião Ordinária 10 de Setembro de 2019 às 14:30 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputado Jorge Wilson Xerife do Consumidor

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Projeto de lei
934/2017

Deputado André
Soares

Regulamenta a cobrança do serviço nos
restaurantes, lanchonetes, bares e congêneres.

Deputado Teonilio
Barba

favorável L.A.

2 Projeto de lei
1158/2017

Deputado André
Soares

Regulamenta a informação completa dos itens
que fazem parte da cesta de alimentação, higiene
ou limpeza.

Deputado Thiago
Auricchio

favorável L.A.

Para deliberação:
 
Item 3 - Requerimento nº 012, de 2019, de autoria do Deputado Rafa Zimbaldi, solicitando se faça convite ao Diretor Presidente da Azul Linhas Aéreas, Sr. John
Rodgerson, para explicar os preços abusivos praticados na comercialização de bilhetes no Aeroporto Internacional de Viracopos, no município de Campinas,
comparados aos das companhias que operam em outros aeroportos.
 
Item 4 - Requerimento nº 013, de 2019, de autoria da Deputada Letícia Aguiar, solicitando a realização de audiência pública para a qual deverão ser convidados os
representantes dos profissionais ligados aos serviços de reparação automotiva, principalmente os presidentes e diretores da Associação Brasileira da Indústria, Comércio
e Serviços para Excelência da Reparação Automotiva (ABRAESA); e do Sindicato da Indústria de Funilaria e Pintura do Estado de São Paulo (SINDIFUPI-SP), com o
objetivo de proceder às oitivas pra saber sobre a garantia dos direitos dos consumidores que se utilizam das apólices de seguro para o reparo dos veículos envolvidos em
sinistros.
 
Item 5 - Requerimento nº 014, de 2019, de autoria do Deputado Rodrigo Gambale, solicitando se faça convite aos presidentes das empresas de locação de veículos, para
comparecer ao plenário da Comissão a fim de prestar informações sobre suas atuações, bem como suas principais ocorrências: 1) Movida, Sr. Renato Franklin; 2)
Localiza, Sr. Eugenio Pacelli Mattar; 3) Unidas, Sr. Luís Fernando Memoria Porto; 4) Avis Rent a Car, Sr. Charbel Sabat; 5) Budget Rent a Car, Sr. Afonso Celso de
Barros Santos.
 
Item 6 - Requerimento nº 015, de 2019, de autoria do Deputado Jorge Wilson Xerife do Consumidor, solicitando que se faça convite ao Presidente da Federação



Brasileira de Bancos (FEBRABAN), Sr. Murilo Portugal Filho, ou, na impossibilidade de sua presença, do vice-presidente ou de diretor sênior, para comparecer a essa
Comissão com o objetivo de prestar informações sobre os motivos do fechamento de milhares de agências físicas de várias bandeiras do sistema bancário brasileiro e
principalmente no Estado de São Paulo.   


