
05/09/2022 17:38 SEI/CMPA - 0435843 - Subemendas

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=470695&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000203&infra_hash… 1/2

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

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

SUBEMENDA

Subemenda nº 01 à Emenda nº 02 ao PLL 303/21 Proc. nº 0743/21

 

- Dá nova redação ao art. 2º, do PLL 303/21, que passa a constar:

 

"Art. 2º  As câmeras corporais deverão ser acionadas pelos agentes de fiscalização, auditores-fiscais e Guardas Municipais no início e desligados ao final da
fiscalização ou operação, nos termos da regulamentação desta Lei" (NR)

 

 

JUSTIFICATIVA:

 

Corrige a emenda.
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As câmeras corporais devem ser utilizadas na operação ou no ato fiscalizatório, sendo desnecessária que permaneçam todo o tempo ligadas no caso de fiscais,
por exemplo, já que nem todo o dia o fiscal está num ato fiscalizatório.

O objetivo é que somente o ato da fiscalização, que é o ápice da tensão da relação da administração com o administrado, seja publicizado.

Ademais, conforme expressão contida na emenda e na subemenda, há previsão expressa para que o Poder Executivo regulamente a Lei, que é quem melhor
pode avaliar a operacionalização do dia-a-dia.

 

Ver. Jessé Sangalli (Líder da Bancada do Cidadania)

Documento assinado eletronicamente por Jesse Sangalli de Mello, Vereador(a), em 05/09/2022, às 14:48, 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.

Documento assinado eletronicamente por Leonel Guterres Radde, Vereador(a), em 05/09/2022, às 15:25, 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 0435843 e o código CRC
8471F39C.

Referência: Processo nº 208.00202/2021-59 SEI nº 0435843
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