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Obriga a identificação visual do nome, do
sobrenome, do tipo sanguíneo e do número
de matrícula nos uniformes dos servidores

públicos detentores de cargo de
provimento efetivo de Guarda Municipal.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador Marcelo Sgarbossa, e a Emenda n' 01, de autoria do vereador Márcio
Bens Ely.

O presente Prometo apresentado tem o propósito de estabelecer a
obrigatoriedade de se bordar ou de fixar, de forma não removível, nos uniformes, a
identificação visual do nome ou do sobrenome, do tipo sanguíneo e do número de
matrícula dos servidores públicos detentores de cargo de provimento efetivo de
Guarda Municipal.

A douta Procuradoria desta Casa, em Parecer prévio (fl. 05), em análise
do Prometo de Lei, em que pese aludir previsão legal para desempenho do legislador
municipal no âmbito do tema apresentado, registra que a proposição viola o disposto
no art. 94, incs. IV e Xll, da Lei Orgânica.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), após analisar os aspectos
legais, constitucionais e regimentais, se manifestou pela inexistência de óbice de
naturezajurídica à tramitação do Projeto e da Emenda n' 01 (fls. 13-1 7).

A Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança
Urbana, por meio deste Relator, analisando o teor do Projeto, tem, no mérito,
entendimento desfavorável à aprovação do Prometo.
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Diante do exposto, somos pela rejeição do Prometo de Lei e da Emenda
n' 01

Sala de Reuniões, 17 de abril de 2019

Aprovado pela Comissão em c2 S' . 0 q . .Z© a,g

Vereadora Lourdes Sprenger

Vereador Cláudio Concepção

/.ICO


