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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 208.00202/2021-59
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 208.00202/2021-59

 

À CEFOR,

 

Vem a esta Comissão, para parecer, projeto de Lei em epígrafe, de autoria do ver. Leonel
Radde. O projeto visa obrigar o uso de câmeras corporais e de equipamentos de Global Posi�oning
System (GPS) por todos os membros da Guarda Municipal do Município Porto Alegre durante o exercício
de suas a�vidades profissionais.

A Procuradoria da Casa, em parecer prévio, apontou não vislumbrar manifesta
incons�tucionalidade ou ilegalidade na proposição que impeça, nesta fase inicial, a sua tramitação. A CCJ
divergiu deste entendimento e apontou vício de cons�tucionalidade, apontando óbice à tramitação.

 

É o relatório, sucinto.

 

Havendo divergência quanto à cons�tucionalidade da matéria, este relator se alinha ao
entendimento da Procuradoria, pois, embora o projeto traga na ementa a obrigatoriedade do uso dos
equipamentos, no corpo do texto consta que tal u�lização será condicionada à disponibilidade destes
equipamentos no Município. Inclusive, esta interpretação, permite a análise sob o enfoque orçamentário,
competência desta Comissão, uma vez que não impõe ônus ou custos ao  Execu�vo.

 

Quanto ao mérito, nos parece que a proposta é bastante adequada e vai na linha de
polí�cas de seguranças adotadas no mundo todo, e em outros estados brasileiros, e consideramos que a
u�lização de tais equipamentos traz maior segurança para a população e respalda também os agentes no
exercício da função.

 

A única ressalva é quanto a forma de apresentação de proposição. Ao obrigar o uso dos
equipamentos mas flexibilizar esta obrigatoriedade à disponibilidade dos mesmos, talvez o mais
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adequado seria apresentar o projeto através de Indicação. Ressalva esta que não nos parece suficiente
para rejeição da proposta, ao menos nesta análise preliminar.

 

Isto posto, manifestamo-nos pela aprovação do projeto em tela.

 

Documento assinado eletronicamente por Mauro Cesar Zacher, Vereador, em 23/06/2022, às 17:41,
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 0403072 e o código CRC C90AB060.

Referência: Processo nº 208.00202/2021-59 SEI nº 0403072

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 092/22 - CEFOR con�do no doc 403072 (SEI nº 208.00202/2021-59 – Proc.
nº 0743/21, PLL nº 303), de autoria do vereador Mauro Zacher foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota com votação encerrada no dia 08 de julho de 2022,  tendo ob�do 04 votos
FAVORÁVEIS, 00 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

 

CONCLUSÃO DO PARECER: pela APROVAÇÃO do Projeto.

 

  Vereador Mauro Zacher – Presidente: FAVORÁVEL

  Vereador Mari Pimentel – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

  Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

  Vereador Bruna Rodrigues: FAVORÁVEL

  Vereador Moisés Barboza:  NÃO VOTOU

 

Documento assinado eletronicamente por Rosemeri Essi, Assistente Legisla�vo, em 08/07/2022, às
16:38, 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 0410568 e o código CRC 6B0881D6.

Referência: Processo nº 208.00202/2021-59 SEI nº 0410568

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

