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PARECER CEDECONDH

PARECER CEDECONDH  Nº

PROCESSO SEI Nº 222.00077/2021-62

 

 

PARECER

 

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei do Legisla�vo nº 160/21, processo nº
00418/2021, de Autoria do Vereador Alexandre Bobadra, o qual visa incluir a efeméride Dia Municipal do
Policial Penal no Anexo da Lei nº 10.904, de 31 de maio de 2010 – Calendário de Datas Comemora�vas e
de Conscien�zação do Município de Porto Alegre –, e alterações posteriores, no dia 4 de dezembro.

 O Vereador proponente jus�fica tal proposição, uma vez que a referida data representa
um marco importante para toda a categoria de policiais penais. Refere que a Polícia Penal foi ins�tuída, a
par�r da aprovação da Emenda Cons�tucional nº 104, de 4 de dezembro de 2019, e incluída no rol das
polícias listadas no ar�go 144 da Cons�tuição da República de 1988, acrescentando as polícias penais da
União, dos Estados e do Distrito Federal.

Ressalta que a Polícia Penal é uma ins�tuição permanente e vinculada ao órgão
administrador do sistema prisional, que no nosso Estado compete à Secretaria da Administração
Penitenciária (SEAPEN), com atribuições de segurança, vigilância e custódia de presos nos
estabelecimentos penais do Estado do Rio Grande do Sul.

A Procuradoria da CMPA e a CCJ, em síntese, apresentaram parecer, concluindo pela
inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do presente projeto.

 

É o relatório.

 

 Conforme o Art. 40, “g”, “h” e “i”, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Porto
Alegre, a matéria em apreço está inserida no âmbito da Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos
Humanos e Segurança Urbana, uma vez que versa sobre ações de segurança urbana, garan�a da ordem
pública e do bem-estar da população.

 Assim, tendo em vista a competência dessa Comissão para examinar a matéria e emi�r
parecer, considerando a relevância do tema para os munícipes, passa-se ao exame do mérito da
proposição.

No mérito, entende-se que a matéria é de interesse local e representa alusão à data de
criação da Polícia Penal, tendo assim, caráter educa�vo e de orientação da população quanto ao tema, o
que se assegura pelo Art. 2º, I e V, da Lei nº 10.903/2010.

Logo, pelo exposto, o parecer é pela APROVAÇÃO do referido projeto de lei.
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Sala das Comissões, 17/08/2021.

 

VER. ALVONI MEDINA,

Republicanos.

Documento assinado eletronicamente por Alvoni Medina Nunes, Vereador(a), em 18/08/2021, às
11:26, 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 0266927 e o código CRC E2D98722.

Referência: Processo nº 222.00077/2021-62 SEI nº 0266927

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

CERTIFICO que o Parecer nº 033/21 – CEDECONDH con�do no doc 0266927 (SEI
nº 222.00077/2021-62 – Proc. nº 0418/21 – PLL nº 160/21), de autoria do vereador Alvoni Medina, foi
APROVADO através do Sistema de Deliberação Remota no dia 06 de setembro de 2021, tendo ob�do 06
votos FAVORÁVEIS e 00 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

Vereador Alexandre Bobadra – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Kaká Dávila – Vice-Presidente: FAVORÁVEL 

Vereador Alvoni Medina: FAVORÁVEL

Vereadora Laura Sito: FAVORÁVEL

Vereador Matheus Gomes: FAVORÁVEL  

Vereadora Mônica Leal: FAVORÁVEL

 

Documento assinado eletronicamente por Renata Beatriz Mariano, Assistente Legisla�vo II, em
08/09/2021, às 18:23, 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 0275622 e o código CRC 46817881.

Referência: Processo nº 222.00077/2021-62 SEI nº 0275622

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

