
=

c AÉ.

Áss.

Fls 4o

Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
Comissão de Assuntos Econômicos

PARECER

AUTOR: Deputada Joana Darc

RELATOR: Deputado Wilker Barreto

MATÉRIA: Projeto de Lei n" 38/20L9

"DISPÕE sobre a regulamentação do animal

comunitário, estabelece normas para seu

atendimento no Estado do Amazonas e dá outras

providencias".

I- RELATóRIO

O Projeto de Lei n" 38/2Ot9 "dispõe sobre a regulamentação do animal

comunitário, estabelece normas para seu atendimento no Estado do Amazonas e dá

outras providencias".

Segundo projeto supracitado, o objetivo é dar parâmetros para o atendimento

de animais que forem considerados "comunitários", àqueles que não possuem

proprietário e habitação definidos, porém que estabeleceu vínculos de afeto com

membros da população local.

O Projeto de Lei foi apresentado com a devida Justificativa, obteve parecer

favorável da Comissão de Constituição Justiça e Redação.

É o relatório

[ - FUNDAMENTAçÃO

Cabe a esta Comissão, além do exame de mérito, apreciar a proposição quanto

à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei das diretrizes

orçamentárias e o orçamento anual, nos termos do Regimento lnterno da Assembleia

Legislativa do Estado do Amazonas, em seu art. 27, inciso ll, alínea "b", que estabelece

procedimentos para o exame de compatibilidade ou adequação orçamentária

financeira".

Neste sentido, consideramos

plano plurianual, da lei de diretrizes

demais disposições legais em vigor.

não conflitante com as normas do

s, da lei orçamentária anual e das

a propost
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ilt - voTo

Assim, ante o exposto, emitimos parecer FAVORÁVEL à aprovação do Projeto de Lei n"

38/z1re.

S.R DA COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONôMICOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 25 de abril de 2019.
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AUTOR (A): DEPUTADO (A {oo.,,"o- DlarcÔ

A Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas - ALEAM

RESOLVE, pot tX] unanimidade [ ] maioria de votos, resolve ffi aenOVAR [ ] REJEITAR o
parecer apresentado pelo Relator, às fls. Retro, culminando no ;{J PROSSEGUIMENTO [ ]

ARQUIVAMENTO da proposição em epígrafe.

Na hipótese de parecer rejeitado, fica desde já designador como novo relator, nos termos do art.
43, V do Regimento lnterno da ALEAM, o (a) Deputado 93)
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Suplente

Deputada Alessandra Campêlo - MDB

Membro
Felipe Souza - PATRIOTA

Suplente
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