
-\r{(-,Ë&'!

ffit"W-
PODER TEGISLAÏIVO
ASSEMBLEIA I,EGISIATIVA DO

EsÍADO DO AMAZONAS

GABINËïË DÊPUïADO WILKÊR BARRËïO

colvrssÃo DE AssuNTos ecoruôMrcos
PARECER

AUTOR(A): Deputado Adjuto Afonso

RELATOR: Deputado Wilker Barreto
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DISPÕE sobre a obrigatoriedade de

divulgar a Lei n. 442, de L9 de dezembro de

20L7, nos estabelecimentos públicos e

privados conveniados ao Sistema Único de

Saúde (SUS) e órgãos estaduais no âmbito

da Saúde.

I- RELATORIO

A proposta de Lei em epígrafe, do ilustríssimo Deputado Adjuto Afonso

apresenta o Projeto de Lei n" 426/20L9, que dispõe sobre a obrigatoriedade de

divulgar a Lei n. 442, de 19 de dezembro de 2017, nos estabelecimentos públicos e

privados conveniados ao sistema Único de Saúde (SUS) e órgãos estaduais no âmbito

da saúde.

A propositura em questão foi apresentada no dia 02 de julho do ano corrente,

sendo incluído nas pautas ordinárias dos dias 04,08 e 09 de julho de 2OI9, após obter

parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, avoco o processo e

passo a emitir parecer na tentativa de criar juízo de valor.

É o relatório. Passo a opinar

il - FUNDAMENTAçAO

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".

A presente propositura intenta obrigar os estabelecimentos públicos e privados

conveniados ao SUS e os órgãos ligados a saúde a divulgar a Lei n. 442 de 19 de

cne

SUn

Fls no
@

Ass.JI



ffi
PODER IEGISIAÏIVO
ASSEi\,lBLElA t-EGISLATIVA DO

ESTADO DO AI\4AZONAS

GABINËïË DEPUïADO WILKËR BARRÊïO

coMrssÃo DE AssuNTos EcoNÔMlcos
único de Saúde referentes a exames e cirurgias médicas eletivas, financiadas com

recursos públicos no Estado do amazonas, tal propositura é de grande valor haja vista

sua contribuição para a transparência e publicidades nestas esferas administrativas.

É de conhecimento geral que a população do Estado do amazonas tem

padecido nas filas dos hospitais em busca de atendimento médico, grande parte das

vezes de urgência, nesse toar é de bom alvitre mencionar o papel desta Casa,

legislando em prol da saúde.

Haja vista o que foi proposto 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.

ilt - voTo

Assim, ante o exp osto, emitimos parecer FAVORÁVEL à aprovação do Projeto

de Lei n'426/20\9

SALA DE REUNTÃO DA cOMtSSÃo DE ASSUNTOS ECONOMICOS DA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em MANAUS, 20 dC SCtCMbTO

de 2019.

Deputado Estadual - OS/AM
Líder Da Minoria
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AUTOR (A): DEPUTADO (A)

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

RESOLVE, po, Ífiunanimidade [ ] maioria de votos, resolve fif nnnOvnn 1 I REJEITAR o parecer

apresentado pelb Relator, às fls. retro, culminando no N 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 (a)
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ão de Assu Econômicos - CAE

O RICARDO NI LAU - PSD

D LLO S DEP. WILKER BARRETO - PODEMOS

MEMBROVI E-PR

DEP. SERAFIM CORRÊA _ PSB

MEMBRO
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DEP. ROBERTO CIDADE - PV

SUPLENTE

ente da

DEP

ANNA
IDE


