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RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N. 693, DE 20 DE FEVEREIRO DE  2019. 
 

 
 
ALTERA  incisos e alíneas do artigo 27, 
da Resolução Legislativa n. 469, de 19 
de março de 2010, que “INSTITUI o 
Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Amazonas, e dá 
outras providências”. 
 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO  DO 
AMAZONAS , no uso de suas atribuições com amparo no que dispõe o artigo 88, caput e §3.º, VI, 
da Resolução Legislativa n. 469, de 19 de março de 2010, Regimento Interno, faz saber aos que a 
presente virem que promulga a seguinte 

 
 

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA: 
 

Art. 1.º A redação do artigo 27 da Resolução Legislativa n. 469, de 19 de março de 2010, 
passa vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 27. [...] 
[...] 
IV - [...]  
[...] 
e) planos, programas, projetos e atividades correlatas à proteção dos animais e 

ao desenvolvimento sustentável do Estado do Amazonas; 
[...] 
h) acompanhar e fiscalizar a prática de maus tratos, ferimento ou mutilação de 

animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, praticados por 
particulares, entes públicos, quanto ao zelo e proteção dos animais; 

i) assegurar o efetivo cumprimento do mecanismo de proteção dos animais 
quanto à manutenção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, e à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade a defesa e preservação 
para as futuras gerações; 

j) fomentar o controle da natalidade de cães e gatos, permitindo a amplitude na 
educação da comunidade e impedindo quaisquer atos lesivos contra a saúde dos animais, 
através de práticas cruéis; 

k) assegurar, quanto aos direitos dos animais, a preservação da vida e saúde dos 
mesmos, devendo ser garantidos todos os meios de coibir ações que possam submetê-los a 
torturas, sofrimentos físicos ou comportamentais degradantes e antinaturais; 

l) promover, no âmbito do Poder Legislativo local, a divulgação de estudos e 
pesquisas, além da discussão através de seminários, palestras e encontros, para a 
abordagem do tema que envolva o debate de leis protetivas dos animais e do Sistema de 
Garantia de Direitos com o apoio dos grupos e organizações voltadas ao bem-estar do 
animal; 
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m) receber representações que contenham denúncias de violação dos direitos dos 
animais no âmbito estadual e apurar sua procedência, providenciando junto às 
autoridades competentes aos abusos e as responsabilidades. 

VI - [...] 
d) fiscalizar o cumprimento das leis referentes ao direito do consumidor; 
e) orientar os consumidores sobre seus direitos e garantias, inclusive através de 

respostas a consultas formuladas por pessoas físicas ou jurídicas; 
f) receber, analisar, avaliar e apurar denúncias apresentadas por entidades 

representativas ou pessoas jurídicas de direito público, privado ou por consumidores 
individuais; 

g) realizar audiências conciliatórias, com intuito de dirimir conflitos pertinentes 
à relação de consumo, servindo os acordos firmados como títulos extrajudiciais, para 
execução na forma da legislação aplicável; 

h) estabelecer parcerias com órgãos de defesa do consumidor da esfera federal, 
estadual e municipal e de organizações não governamentais;  

i) realizar estudos, pesquisas, cursos, conferências e capacitar pessoas para 
atuar em assuntos de interesse dos consumidores; 

j) implantar e coordenar o Serviço de Orientação e Defesa do Consumidor - 
Procon Legislativo. 

VII  - Comissão de Direitos Humanos, Cidadania, Assuntos Indígenas e 
Legislação Participativa: 

a) políticas públicas, programas, projetos, atividades e matérias sobre cidadania 
e atuação participativa; 

b) fiscalização do cumprimento das leis que assegurem os direitos 
constitucionalmente garantidos; 

c) estímulo, apoio e desenvolvimento de estudos, debates, propostas e promoção 
de eventos, visando à melhoria das condições de vida e ao combate a violações de direitos 
dos cidadãos; 

[...] 
XI - Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional: 
[...] 
l) opinar sobre todas as proposições referentes ao desenvolvimento das regiões 

do Estado, tais como: 
1. fortalecimento das organizações socioprodutivas para ampliação da 

participação social e estímulo a práticas políticas de construção de planos e programas de 
desenvolvimento; 

2. inserção social produtiva da população e capacitação dos recursos humanos; 
3. políticas públicas voltadas a proporcionar as condições necessárias 

(infraestrutura, crédito, tecnologia, etc.) ao aproveitamento de oportunidades econômico-
produtivas promissoras para desenvolvimento dos municípios; 

XII - Comissão de Indústria, Comércio e Zona Franca: 
a) políticas públicas, programas, projetos, atividades, comércio, escoamento 

intermunicipal e interestadual, pesquisa e desenvolvimento (P&D), bioindústria e matérias 
relativas à Indústria e Zona Franca de Manaus; 

b) política industrial, incentivos e isenções fiscais, envolvendo todas as 
modalidades de empreendimento; 



 
 
  

Poder Legislativo 
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas 

 
Av. Mário Ypiranga Monteiro (antiga Recife), 3950, Parque Dez, CEP: 69.050-030, Manaus - Amazonas 

Fone: (+55) (092) 3183-4444, CNPJ: 04.530.820/0001-46 
www.ale.am.gov.br 

c) Zona Franca de Manaus e desenvolvimento regional sustentável; 
d) investimentos e política de financiamento nas atividades industriais, pesquisa e 

desenvolvimento (P&D); 
e) análise de programas, projetos e atividades relativas ao comércio, indústria, 

ZFM, pesquisa e desenvolvimento (P&D) e bioindústria; 
f) firmar, mediar convênios e/ou cooperação técnica; 
XIII - Comissão de Turismo e Negócios: 
a) políticas públicas, programas, projetos, atividades e matérias relativas ao 

Turismo e Negócios; 
b) [...] 
c) investimentos e política de financiamento nas atividades comerciais; 
XIV - Comissão da Mulher, da Família e do Idoso: 
[...] 
XIX - [...]  
[...] 
c) analisar medidas que visem ao protagonismo, ao fortalecimento e à ampliação 

de programas e ou projetos destinados às crianças, adolescentes e jovens, em seus 
diversos campos de atuação; e 

[...] 
XX - Comissão de Políticas Antidrogas: 
[...] 
b) o ideal de construção de uma sociedade protegida do uso de drogas ilícitas e 

do uso indevido de drogas lícitas, constitucionalmente instituídas, e a correta distinção 
entre o usuário, o dependente e o traficante, pois o uso de drogas ilícitas alimenta as 
atividades e as organizações criminosas que têm, no narcotráfico, sua principal fonte de 
recursos financeiros; 

[...] 
XXI - Comissão de Promoção Social e Cultural: 
[...] 
XXII - Comissão de Empreendedorismo, Comércio Exterior e MERCOSUL: 
a) política pública, programas, projetos e atividades relativas ao 

Empreendedorismo, Comércio Exterior e MERCOSUL; 
b) empreendedorismo, micro e pequena empresa; 
c) comércio e assuntos referentes ao MERCOSUL; 
XXIII - Comissão de Assistência Social e Trabalho: 
a) política pública, programas, projetos, atividades e matérias sobre a assistência 

social, direitos humanos e povos indígenas; 
b) assistência social, envolvendo a proteção à maternidade, à criança, ao 

adolescente, ao idoso e à pessoa com deficiência; 
c) fiscalização do cumprimento das leis que assegurem os direitos 

constitucionalmente garantidos atinentes a seu campo de atuação, recebendo e 
processando representações contra atos abusivos ou lesivos a tais direitos, visando à 
apuração das responsabilidades; 
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d) estímulo, apoio e desenvolvimento de estudos, debates, propostas e promoção 
de eventos, visando à melhoria das condições de vida e ao combate a violações de direitos 
dos segmentos por ela abrangidos.” 
Art. 2.º Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução Legislativa entra em vigor 

na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1.º de fevereiro de 2019. 

 


