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Inclui a efeméride Semana do
Consumidor no Anexo da Lei n' l0.904, de
31 de maio de 2010 Calendário de
Datas Comemorativas e de
Conscientização do Município de Porto
Alegre , e alterações posteriores, na
semana que incluir o dia 15 de março.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador Cassiá Carpas.

Em Parecer prévio, a Procuradoria desta Casa (fl. 05), observando o
disposto no art. 5' da Lei n' l0.904/2010, e tratando-se de matéria de interesse

local, não vislumbrou óbice de natureza jurídica quanto à tramitação do Prometo de
Lei em questão.

E o relatório

Consta na justiHlcativa do Prometo que a Semana do Consumidor será
mais uma forma de voltar a atenção da população para as relações de consumo,
algo que está presente no dia a dia de todos, e que essa data se faz importante,
também, para proporcionar uma maior integração dos diversos órgãos e entidades
civis encarregadas em garantir o cumprimento e proteção dos direitos e da defesa
do consumidor.

A proteção ao consumidor é tema de preocupação de longa data no
Brasil, visto que o consumidor sempre esteve vulnerável às falhas e fraudes do
mercado. O debate sobre o assunto já vem progredindo gradativamente após a
promulgação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em 1990, contudo, é
necessário avançarmos ainda mais para promovermos de forma efetiva a educação
e informação de fomecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres,
com vistas à melhoria do mercado de consumo.

Desta forma, após analisar o Prometo, não resta dúvidas de que o
mesmo é meritório, pois tem por objetivo esclarecer a comunidade local acerca de
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seus direitos e deveres, qualificar as relações comerciais no Município e fomentar a
denúncia dos casos de descumprimento das determinações do CDC, promovendo,
orientando e divulgando os direitos e deveres dos consumidores, fomecedores e
fabricantes.

Diante do exposto, somos pela aprovação do Prometo

Sala de Reuniões, 22 de abril de 20 1 9

Aprovado pela Comissão em .-2S. O q. .?o 'q.9

Vereador Moisés Barboza Presidente

Vereador Comissário RaHao Oliveira -- Vice-Presidente
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