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I -Relatório

Submete-se a esta Comissão o Projeto de Lei n' 1612021, de autoria do Deputado Delegado

Claudinei, conforme ementa acima.

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de Serviços Legislativos em

OZlOzl2O2L Após foi posto em pauta em l0l02l202L Cumprida a pauta, foi encamiúado à

Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora em 2310212021. Após, foi enviada a esta Comissão em

2410212021, tudo conforme as folhas n" 02 a 08/ verso.

Em sua justificativ a, alega o autor que: "Dispõe sobre a obrigatoridade das concessionárias

de serviços públicos expedir notificação ao consumidor indicando vistoria técnica no medidor do

usuário em todo o Estado de Mato Grosso.".

No âmbito desta Comissão, esgotado o prazo regimental, não foram apresentadas emendas

ou substitutivo.

Após, os autos foram encaminhados a esta Comissão para a emissão de parecer quanto ao

mérito.

É o relatório.
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Parecer n" 37 12021 I CDCC

Referente ao Projeto de Lei no 1612021, que "Dispõe sobre

obrigatoridade das concessionárias de serviços públicos expedi
notiÍicação ao consumidor indicando vistoria técnica no medidor
usuário em todo o Estado de Mato Grosso.".

Autor: Deputado Delegado Claudinei.
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II - Análise

Cabe a esta Comissão, dar parecer a todos os projetos que abordem os temas contidos no
Art.369, inciso X, alíneas "a" a"i", do Regimento Interno.

No que diz respeito à tramitação e abordagem do tema, o Regimento Interno prevê dois
casos: no primeiro, verifica-se a existência de lei que trate especiÍicamente do tema abordado, se

confirmada o projeto será arquivado. No segundo, a existência de p§etos semelhantes tramitando,
se houver, a propositura deverá ser apensada.

Segundo pesquisas realízadas, seja na internet ou intranet da Assembleia Legislativa de

Mato Grosso sobre o assunto, não foram encontrados projetos positivados ou em tramitação que

obstacularizem aregular tramitação processual legislativa da peça em análise.

A presente propositura dispõe sobre a obrigatoridade das concessionárias de serviços
públicos expedir notificação ao consumidor indicando vistoria técnica no medidor do usuário em

todo o Estado de Mato Grosso.

De acordo com o Projeto de lei, as empresas concessionárias de servigos públicos
fornecedoras de energia elétrica e âgoa, quando da realização de vistoria técnica no medidor do

usuário residencial, deverão expedir notificagão pessoal acompaúada de Aviso de Recebimento
(AR) a ser enviada para o endereço do consumidor, comunicando o dia e hora da vistoria, salvo

diante da existência de registro de Boletim de Ocorrência, relativo ao crime de furto de energia e/ou

água, em unidade policial competente".

Em sua justificativa o Parlamentar ressalta:

"Noutras palavras, considerando que o consumo é aferido através de aparelhos, os

quais, muitas vezes necessitam de vistoria técnica, no mínimo, deve ser assegurado ao

consumidor que acompaúe e certifique referida vistoria, uma vez que seu consumo será

(deveria ser) aferido através do mesmo.

Dessa forma, apresentamos o presente projeto de lei, com o objetivo de tornar
mais transparente e igualitário a relação entre o consumidor e a concessionária de serviço
público.".

O objetivo é resguardar a segurança, a integridade fisica, a paz e a tranquilidade dos

consumidores. Informando previamente os consumidores da vistoria,haverâ, redução de riscos à

integridade dos usuários que são os destinatários finais, nos termos do artigo 2o do Código de

Defesa do Consumidor (CDC).

Diante do exposto e mediante a relevância social e interesse publico presentes nesta

iniciativa, entendemos que tal propositura merece ser aprovado por esta Casa Legislativa, e

consequentemente inserto no rol de diplomas jurídicos do Estado de Mato Grosso.

É o parecer.
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III - Voto do Relator e da Comissão

Pelas razões expostas, quanto ao mérito, voto pela aprovação do Projeto de Lei no 1612021,

de autoria do Deputado Delegado Claudinei.

Sala das Comissões, " /l a" 0\ de 2021.

IV - Ficha de Votação

Pro de Lei n" 161202l - Parecer n" 3712021
Reunião da Comissão em

Presidente (a): Deputado (a).

Voto Relator (a):

Pelas razões expostas, quantfl ao mérito, voto pela aprovação do Projeto de Lei n" 1612021, de

autoria do Deputado DelegaÇô Claudinei.

Relator (a)
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