
PARECER CEDECONDH

 

   Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei de autoria da Vereadora Mônica Leal que cria o
Programa de Incen�vo ao Aparelhamento da Segurança Pública do Município de Porto Alegre e dá
outras providências.

           

É o relatório.

 Conforme disposto na Lei Orgânica do Município, em seu ar�go 55:

Art. 55 - Cabe à Câmara Municipal legislar sobre assuntos de interesse local, observadas as
determinações e a hierarquia cons�tucional, suplementarmente à legislação federal e estadual, e
fiscalizar, mediante controle externo, a administração direta e indireta.

Parágrafo Único - em defesa do bem comum, a Câmara Municipal se pronunciará sobre qualquer assunto
de interesse público.

 E o Regimento Interno deste Legisla�vo, em seu ar�go 96:

Art. 96 - Indicação é a proposição que tem por finalidade sugerir à União, ao Estado ou ao Município a
realização, no âmbito do Município de Porto Alegre, de atos de gestão, de polí�cas públicas e projetos
que lhes sejam próprios.

O presente Projeto de Lei, obje�va criar o Programa de Incen�vo ao Aparelhamento da Segurança Pública
do Município de Porto Alegre, que mediará os esforços de setores público e privado para fomentar o
reaparelhamento da estrutura, além de aumentar e modernizar equipamentos e estruturas a serem
u�lizados no combate à criminalidade.

Conforme disposto no art. 55, capta/ e parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, a
Câmara Municipal pronunciar-se-á sobre assuntos de interesse local e sobre a defesa do bem comum.

A segurança pública é um clamor real e de interesse local, hodiernamente manifestada pela sociedade. A
atuação da Guarda Municipal, em caráter preven�vo em meio à sociedade, muito colabora, contribuindo
com informações e enriquecendo os programas de combate à violência com suas considerações e
atuação conjunta com a Brigada Militar e a Polícia Civil, assim como a par�cipação da sociedade.

A presente Proposição é mo�vada pelo caso concreto de extrema relevância proposto recentemente pela
gestão passada do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, mediante o aporte vultuoso de recursos em
bens doados à segurança pública, sem qualquer compensação, demonstrando que a soma de esforços
contribui de maneira significa�va para a melhoria dos órgãos de segurança pública.

O Govemo do Estado do Rio Grande do Sul foi pioneiro quando da propositura do Projeto de Lei
Complementar nº 129/2018, o qual dispõe sobre a criação do Programa de Incen�vo do Aparelhamento
da Segurança Pública no Estado do Rio Grande do Sul, o Piseg/RS.

Considerando a relevância da matéria apresentada por se tratar de um tema que visa contribuir com a
melhoria das condições de trabalho da Guarda Municipal, que realiza um trabalho essencial e de extrema
importância no Município, se jus�fica o presente projeto, concluo pela APROVAÇÃO.

 



Documento assinado eletronicamente por Alexandre Wagner da Silva Bobadra, Vereador(a), em
25/02/2022, às 10:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0346457 e o código CRC 21C29C7D.

Referência: Processo nº 004.00005/2020-91 SEI nº 0346457

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 041/22 – CEDECONDH con�do no doc 0346457 (SEI
nº 004.00005/2020-91 – Proc. nº 0144/19 – PLL nº 071/19), de autoria do vereador Alexandre Bobadra,
foi APROVADO através do Sistema de Deliberação Remota no dia 30 de março de 2022, tendo ob�do 04
votos FAVORÁVEIS e 02 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

Vereador Cassiá Carpes - Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Alexandre Bobadra – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Alvoni Medina: FAVORÁVEL

Vereador Kaká Dávila: FAVORÁVEL

Vereadora Laura Sito: CONTRÁRIO

Vereador Matheus Gomes: CONTRÁRIO  

 

 

Documento assinado eletronicamente por Renata Beatriz Mariano, Assistente Legisla�vo II, em
30/03/2022, às 11:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0360658 e o código CRC 7CF2BAE0.

Referência: Processo nº 004.00005/2020-91 SEI nº 0360658

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

