
CâmarêJWunicipal
deposto '
Alegre

PROC. N' 0236/]9
PLL N' 111/19

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DIREITOS HUMANOS E
SEGURANÇAURBANA

PARECER N'-JB+ /]9 - CEDECONDH
AO PROJETO E A EMENDA N' OI

Inclui a efeméride Dia Municipal de
Combate ao Exercício Ilegal da Procissão
de Bombeiro Civil no Anexo da Lei n'
]0.904, de 31 de maio de 2010
Clalendário de Datas Comemorativas e de
Conscientização do Município de Porto
Alegre , e alterações posteriores, no dia
12 dejaneiro.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe e a Emenda
n' 0 1 , ambos de autoria do vereador hirto Ferronato.

Em Parecer prévio, a Procuradoria desta Casa (fl. 05) manifestou que.
observado o disposto no art. 5' da Leí n' l0.904/10, e tratando-se de matéria de
intel'esse local, não vislumbrou óbice jurídico à tramitação do Prometo de Lei el-n
questão.

Enviado à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a mesma emitiu
Parecer (fls. 09-10), que restou aprovado, pela inexistência de óbice à tramitação
do Projeto e da Emenda n' 0 1 .

É o breve relatório

Consta na exposição de motivos que o objetivo do Projeto é fomentar
a conscientização pública sobre os prejuízos causados pela prática criminosa do
exercício irregular da proHlssão de bombeiro civil e seus malefícios decorrentes à
popu[ação, visto que já não é de hoje que o exercício i]ega] da atívidade se faz
presente. Embora existam semelhanças entre as profissões, atentainos para o fato
de que a atividade de bombeiros civis, voluntários e militares possui ordenamentos
de legislação diferentes, justamente para que cada atívidade tenha seu campo de
atuação respeitado dentro de sua legislação especínlca, fazendo, dessa forma, que
nenhum ultrapasse a prerrogativa do outro.

Conforme o autor, apesar de regulamentada pela Lei Federal n'
1 1.901, de 12 de janeiro de 2009, citada também por legislações federais e nas
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instruções técnicas dos corpos de bombeiros, a profissão de bombeiro civil ainda
tem sido praticada por pessoas totalmente despreparadas, que visam, tão somente.
ao lucro com o exercício ilegal, trabalhando sem a devida capacitação e sem a
comprovação documental de suas qualificações, desrespeitando preceitos éticos e
manchando o nome dos profissionais sérios e qualificados. Além disso, colocam os
dependentes das ações preventivas em risco pela falta de comprovação da atividade
exercida.

Assim, após analisar o Projeto, a exposição de motivos e os pareceres,
e considerando a competência desta Comissão, prevista no inc. l do art. 40 do
Regimento Intimo desta CMPA, não resta dúvidas de que o Projeto é meritório,
razão pela qual esse Relator manifesta-se pela aprovação do Prometo e da Emenda
n' 01

Sala de Reuniões. 14 de novembro de 2019
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