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RESOLUçAO LEGISLATIVA:

Art. 1.o Modifica o inciso ll do artigo 27 da Resolução Legislativa n.469, de 19
de março de 2010, que passa a ter a seguinte redação:

"Seção ll
ComissÕes Permanentes

Art.27.1...1

tl
ll - Comissão de Assuntos Econômicos - CAE,

a) matérias financeiras, tributárias, orçamentárias, empréstimos públicos, clívida

interna e externa;

b) análise de compatibilidade e adequação de proposição com o plano
plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual;

c) tributação, arrecadação, fiscalização e administração fiscal;
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d) acompanhamento trimestral da execução orçamentária, analisando o perfil
dos dispêndios e a observância dos percentuais legalmente estabelecidos para
cada área da gestão pública;

e) contas do Governador do Estado, dos Poderes e órgãos da Administração
Pública estadual direta e indireta e de todos aqueles que gerenciem bens ou
recursos públicos, notadamente quando houver indício de ilicitude;

f) defesa dos direitos do contribuinte;

Att.2.o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

Manaus 14 de junho de 2018
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Justificativa

Encaminhamos a essa Egrégia Casa de Leis, o Projeto de Lei de

Resolução que "MODIFICA" a nomenclatura passando a se chamar Comissão

de ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE, novo contexto amplia a competência

funcional da comissão, que agora vai atuar sobre atividade industrial,

comercial, agrícola, pesqueira, setor econômico, terciário, político estadual de

turismo, aspecto econômico e financeiro de qualquer matéria que lhe seja

submetida, por deliberaçäo do Plenário, ou por consulta de comrissäo, e, ainda,

quando, em virtude desses aspectos, houver recurso de decisão terminativa de

comissão para o plenário.

Destacamos o grande objetivo desta comissão que contribui para o
desenvolvimento e crescimento econômico ligados em todas as matérias

importantes para o crescimento econômico do Estado do Amazonas.

Por todos os motivos, solicita o indispensável apoio dos nobres pares

para aprovação deste Projeto de Resolução Legislativa.

Paço da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Do ESTADO Do AMAZONAS, Manaus,
18 de junho de 2018.
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