COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
5ª Reunião Extraordinária 22 de Setembro de 2021 às 14:00 horas no Ambiente Virtual.
Presidente: Deputado Jorge Wilson Xerife do Consumidor

Item

Proposição

Autor

OBJETO

Relator

Voto

1

Projeto de lei
891/2014

Deputado Edmir
Chedid

Dispõe sobre a aplicação de penalidades às
instituições que não procederem à baixa de
gravame sobre veículo automotor nos prazos
legalmente fixados.

Deputado Jorge
Caruso, Deputada
Leticia Aguiar

favorável à aprovação do projeto, na
forma do substitutivo, favorável

2

Projeto de lei
267/2016

Deputado Celino Estabelece a obrigatoriedade de indicação
Cardoso
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 Thiago
Auricchio

favorável ao projeto com a emenda
apresentada

3

Projeto de lei
121/2019

Obriga as montadoras de veículos, por intermédio
de suas concessionárias ou importadoras, a
fornecerem veículo reserva similar nos casos de
reparos que necessitem de mais de 8 (oito) dias
úteis.

Deputada Leticia
Aguiar

favorável

4

Projeto de lei
1210/2019

Deputado Thiago Assegura ao consumidor contratante de serviço
Auricchio
público o direito de incluir o nome de seu cônjuge
como adicional na fatura mensal de consumo.

Deputada Leticia
Aguiar

favorável

Deputado
Roberto Engler

Vista

R.M.

Para deliberação:
Item 5 - Requerimento nº 013, de 2021, de autoria do Deputado Jorge Wilson Xerife do Consumidor, solicitando que se faça convite ao Sr. Diretor da Classy
Participações, Marcas e Franquias Ltda. (SP Implantes), Sr. Francismar de Carvalho Albuquerque, ou, na impossibilidade de sua presença, convite ao vice-presidente ou
diretor com senioridade para prestar as informações em data a ser agendada, com o objetivo de informar e esclarecer sobre as denúncias que versam sobre serviços

contratados que não observaram os direitos de informação clara, específica e objetiva, com valores dissonantes e, ainda, sobre reclamações de diversos consumidores em
diferentes canais acerca de má prestação de serviços odontológicos.
Item 6 - Requerimento nº 014, de 2021, de autoria do Deputado Jorge Wilson Xerife do Consumidor, solicitando a reiteração do convite ao Diretor de Políticas Públicas
do WhatsApp, Sr. Dario Urigan, e à Gerente de Políticas Públicas do Facebook, Sra. Rebeca Garcia, por esta Comissão, ou, na impossibilidade de presença dessas
pessoas, convite ao vice-presidente ou diretor com senioridade para prestar as informações em data a ser agendada, com o objetivo de informar e esclarecer sobre as
novas atualizações do WhatsApp e o compartilhamento dos dados com o Facebook e o uso pelos consumidores dessas ferramentas.
Item 7 - Requerimento nº 015, de 2021, de autoria do Deputado Thiago Auricchio, solicitando o convite a um representante da empresa Prevent Senior, para comparecer
ao plenário desta Comissão a fim de prestar esclarecimentos sobre supostos tratamentos feitos sem autorização ou informação a pacientes consumidores.

