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INDICAÇÃO

Senhor Presidente,

Este Vereador requer a Vossa Excelência que, após os trâmites regimentais, com fundamento do art. 96 do

regimento Tntemo deste Legislativo e no parágrafo único do art. 55 da Leio Orgânica do Município de Porto
Alegre, seja encaminhada a seguinte ' "' '' '''"

INDICAÇÃO

Ao

Prefeito de Porto Alegre, Sr. Nelson Marchezan Júnior e ao Diretor-Presidente da Empresa Pública de
Transporte e Circulação de Porto Alegre- EPTC, Sr. Fabio Berwanger Juliano, consome segue:

Indica-se seja obrigatório a identificação visual do nome e do sobrenome bem como a matrícula nos
uniformes dos agentes que amuam na Empresa Pública de Transporte e Circulação -- EPTC.

:1llslificativa

A presente indicação tem o escopo de estabelecer a obrigatoriedade de ser bordado ou fixado de forma não
removível nos uniformes dos agentes, a identiílcação visual do nome e sobrenome dos mesmos.

""'')e natureza eminentemente civil, não se confiindindo tão logo com as corporações militares, a EPTC é um
órgão municipal destinado a regular e fiscalizar as atividades relacionadas com o trânsito e os transportes do
Município de Porto Alegre. " ''

Assim, não há motivos plausíveis para que não haja a plena identificação do agente. Ao contrário, a
identificação do agente pemaite ao cidadão o exercício do seu direito de identificar os agentes públicos em
questão, além de ser menor a possibilidade de ocorrerem eventuais abusos por parte desses agentes.

Porto Alegre, 1 0 de maio de 20 19

Vereador Professor Wambert

Documento assinado eletronicamente por Wambert Gomes Di Lorenzo, Vereador(a), em
I0/05/2019, às 14:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, $ 2g da
Medida Provisória ng 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nçs 49-L/].5, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.
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