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AUTOR: Deputado Álvaro Campêlo
RELATOR: Deputado

Wilker Barreto

MATÉRIA: Projeto de Lei n"

I24/2oL9

n' L24/20L9, protocolado nesta Casa Legislativa em
t9lO3l2OI9, de autoria do Deputado Álvaro Campêlo, que "DISPÕE sobre a
disponibilização de livro de registro de ocorrências do consumidor nos
Parecer ao Projeto de Lei

estabelecimentos que estejam sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor no Estado
do Amazonas".
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RELATóRIO
O Projeto de Lei n" L24120L9 dispõe sobre a disponibilização de livro de registro

de ocorrências do consumidor nos estabelecimentos que estejam sujeitos ao Código
de Defesa do Consumidor no Estado do Amazonas.

O Projeto de Lei foi apresentado com a devida Justificativa, obteve parecer
favorável da Comissão de Constituição Justiça e Redação.
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o relatório, Passo a opinar.

FUNDAMENTAçÃO
Cabe a esta Comissão, além do exame de merito, 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", qLle estabelece
procedimentos para o exame de compatibilidade ou adequação orçamentária
fi n ancei

ra".

O Projeto de Lei supracitado, intenta garantir que em todos

os

estabelecimentos que são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor haja um livro
de ocorrências que seja disponibilizado aos clientes para garantir o registro das queixas
relacionadas ao CDC.

Neste sentido, consideramos a proposição não conflitante com as normas do
plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual e das
demais disposições legais em vigor.
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Assim, ante o exposto, emitimos parecer FAVORÁVEL à aprovação do projeto de Lei n.
124/20re.

SALA DE REUNIÃO DA coMtssÃo DE AssuNTos EcoNôMtcos DA AssEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Ma
23 de maio de 20L9
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Comissão de Assuntos Economicos (C,A,E)
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AUToR (A): DEPUTADO (A)

A Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa do Eslado do Amazonas - ALEAM
RESOLVE, por
X unanimidade [ ] maioria de votos, resolve {l ryr^ovÀn t I REJETTAR o
parecer apresentado pelo Relator, às fls. Retro, culminando no
Xl 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 9e)
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