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AO PROJETO E A EMENDA N' OI

Estabelece, nos hospitais, postos e
unidades de saúde no Município de Porto
Alegre, a prioridade de atendimento a
policial civil, militar e guarda municipal
que sofrer lesão decorrente de
atendimento a ocorrência.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe, de autoria
do vereador Leone] Radde, e a Emenda n' 01 , de autoria do vereador Márcio Rins
Ely

A Procuradoria desta Casa entendeu que a proposição padece de vício
de inconstitucionalidade(f]. 05) por violar princípios básicos constitucionais, colho
o princípio da isonomia, elencado no art. 5' da Constituição Federal que diz que:

Art. 5' Todos são iguais perante a lei
qualquer natureza.

sem distinção de

Ainda, no disposto em art. 1 56 da nossa Carta Maior, nos relata que

A:'t. 156. A saúde é direito de todos e devem' do Estado.

garantido mediante políticas sociais e económicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
Sala promoção, proteção e recuperação.

De outro lado, a Emenda n' 01, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) incluindo o $ 1' no art. I' do Prometo supra, visa
adequar a proposição na legislação pertinente, suprindo os vícios de
inconstitucionalidade ali existentes.

Seguindo, consoante dispõe a nossa Carta Maior. ou seja, nossa
Constituição Federal/88, é da competência dos Municípios auto-organizar e prestar
seus serviços e legislar sobre matéria de interesse local, confonne o art. 23, inc. X.
e o art. 30, inc. J, da mesma.
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Desta forma, sendo um tema extremamente importante à nossa
sociedade, bem como sendo da competência do Município prover tudo quanto
conceme ao interesse local, a proposição é de grande valia, que visa tutelar nossa
segurança pública, gerando uma maior segurança, efetividade e cuidados a queJn
mais nos protege.

Destarte, concluímos pela aprovação do presente Projeto de Lei e da
Emenda n' 0 1

Sala de Reuniões, 22 de agosto de 20 1 9

Aprovado pela Comissão em .J2-0g' ZO.Ág.
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