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Matéria: Projeto DE LEt N.364/2019

REGULAMENTA o ressarcimento ao

consumidor pela concessionária de energia
elétrica que prestam serviços no Estado do
Amazonas na ocorrência de dano.

Autoria: Deputado (a) JOANA D'ARC

Relator: Deputado BELARMINO LINS

I- RELATÓNIO

Vem a esta Comissão para exame e parecer de admissibilidade, o Projeto de Lei n.

36412019, de autoria da deputada Joana D'Arc, que tem por ¡nalidade regulamentar o

ressarcimento ao consumidor pela concessionária de energia elétrica que prestam

serviços no Estado do Amazonas na ocorrência de dano.

Esta proposição tramitou na forma regimental sem interposição de emendas

Designado Relator, nos termos regimentais, passo a emitir parecer.

É o relatório
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il - FUNDAMENTAçÃO

Louvável a proposta da Deputada Joana D'Arc que tem por finalidade facilitar o

procedimento de solicitação de ressarcimento e sua posterior análise pela distribuidora de

energia, visto que principalmente a população do interior do Estado enfrenta obstáculo
para resolver as questões esclarecidas por este projeto de lei e, também, muitas vezes

desconhece seus direitos.

Do ponto de vista da admissibilidade jurídica, entendo que o projeto se encontra

em harmonia com a Constituição Federal, visto que em seu artigo 50, inciso XXXII dispõe

que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Além disso, a autora

explica em sua justificativa que o referido projeto objetivo esclarecer e facilitar aos

cidadäos do Amazonas sobre o direito trazido pela Resolução n.414 da Agencia Nacional

de Energia Elétrica - ANEEL.

De acordo com o $2o do artigo 24, a competência da União para legislar sobre

normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados, sendo assim, pode o

legislador estadual complementar a legislação federal no que for possível.

Assim sendo, a propositura se encontra em harmonia com a Constituição

Federal e Constituição Estadual para o seu regular prosseguimento na forma

regimental.
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ilt - voro

Pelo exposto, e por não existir óbice constitucional, manifesto-me FAVORAVEL

ao Projeto de Lei n.36412019.

s.R. DA COMISSÃO DE CONST|TU|çÃO, JUSTTçA E REDAçÃO, da Assembleia
Legislativa do Estado do Amazonas, em Manaus, 31 de outubro de 2019.

BELARMINO LINS
Relator
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