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Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas

Gabinete Deputado Estadual Serafim Corrêa
Comissão de Assuntos Econômicos - CAE

PROJETO DE LEt N" 522120L9

PROPONENTE: DEPUTADA JOANA D,ARC

RELATOR: DEPUTADO SERAFIM CORRÊA

DISPOE sobre a proibição da venda de

combos de TV, internet e telefonia por

assi natu ra.

PARECER

TÓRIO

A Digna Parlamentar JOANA D'ARC toma a iniciativa de propor o presente
Projeto de Lei n" 522/20t9, que dispõe sobre a proibição da venda de combos de TV,

internet e telefonia por assinatura.

Tal propositura foi inicialmente apresentada no dia L3/O8/2OL1, e em
O4/IL/20L9, recebeu emendas supressiva e modificativa e parecer favorável na

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em voto do relator Deputado Delegado

Péricles.

Em seguida, foi encaminhada a esta Comissão de Assuntos Econômicos,
nos termos do art. 27, inciso ll, alínea "a"1, da Regimento lnterno desta casa, para

emissão de parecer.

É o relatório.

t ArÏ.27. As Comissões Técnicas Permanentes exercem os procedimentos firmados no art,26 deste Regimento,
estabelecidos na Constituição Estadual, com as seguintes denominações e abrangências temáticas: (...) ll - Com Assuntos
Econômicos - CAE, a) Matérias financeiras, tributárias, orçamentárias, empréstimos públicos, dívida intern
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II- FUNDAME

O presente Projeto de Lei sob ne 522/20L9 visa proteger o consumidor
amazonense contra a prática de conduta abusiva denominada de "venda casada" por
empresas prestadoras de serviços de TV por assinatura, telefonia e internet,
impedindo que haja o condicionamento do fornecimento de produto ou de serviço ao

fornecimento de outro produto ou serviço.

Compete a esta Comissão, em atendimento as determinações do arï. 27,

inciso ll, alínea "a", do Regimento lnterno da Assembleia Legislativa do Estado do
Amazonas.

A presente propositura não implica em aumento ou diminuição de receita
e/ou despesa pública e nem trata de assuntos de natureza tributária.

Dessa maneira, uma vez que não demanda pronunciamento quanto à

adequação financeira, orçamentária ou tributária, não encontramos nenhum conflito
com essas legislações especiais.

III - VOTO DO RELA

Ex positis, sou FAVORÁVEL à aprovação do projeto de Lei no

522/2019, na forma das EMENDAS SUPRESSIVA e MODIFICATIVA, tendo em vista que

não há nenhum óbice a sua tramitação, quanto aos aspectos financeiro, tributário e

orçamentário, que cabem a esta Comissão examinar.

É o parecer.

de dezembro de 2019

Deputado SERAFIM CORRÊA - PSB

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

RESOLVE, por ú unanimidade [ ] maioria de votos, resolve tí npnOVnn t I REJEITAR o parecer

apresentado pelo Relator, às fls. retro, culminando no [ÌípnoSSEGUIMENTO [ ] ARQUIVAMENTO da

proposição em epígrafe.

Na hipótese de parecer rejeitado, fica desde já designador como novo relator, nos termos do art. 43, V

de Assu tos Econômicos - CAE
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