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MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

 

 EMENTA: Ins�tui o Dia Municipal do Vigilante e do Agente de Segurança Privada, no Anexo da Lei
nº10.904 de 31 de maio de 2010 e alterações posteriores – Calendário de Datas Comemora�vas e
deConscien�zação do Município de Porto Alegre, a ser comemorado anualmente no dia 20 de
junho.

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

 

Este Projeto de Lei tem por obje�vo modificar o Anexo da Lei nº 10.904 de 31 de maio de 2010 e
alterações posteriores, para ins�tuir no Calendário de Datas Comemora�vas e de Conscien�zação do
Município de Porto Alegre o “Dia Municipal do Vigilante e do Agente de Segurança Privada”, a ser
comemorado anualmente, no dia 20 de junho.

Ressalta-se que a referida data representa um marco importante para toda essa importante categoria,
porquanto no dia 20 de junho de 1983, o vigilante teve sua profissão regularizada por meio da lei
7102/1983 e, desde então, é comemorado o Dia Nacional do Vigilante. A data relembra e ressalta a
importância dos profissionais dedicados a manter a segurança e harmonia dos locais públicos e privados.

No nosso Estado, a categoria iniciou sua organização cinco anos após a edição da primeira lei (Decreto
nº7 1034, de 1969), somente em 23/10/1974, com a fundação da Associação Profissional dos
Empregados de Agentes Autônomos do Comércio e Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações
e Pesquisas.

Até o ano de 1983, a categoria dos vigilantes não possuía nenhuma formação profissional, qualquer
pessoa poderia ser contratada para a função de vigilante, a par�r da publicação da Lei 7.102/83, passou a
ser exigido cursos de formação e reciclagem, ap�dão �sica e mental, não ter antecedentes criminais e
estar regular com as obrigações eleitorais e militares.

A a�vidade dos Vigilantes teve início no país na década de 60, mais precisamente após o golpe militar
de1964, pois nesta época estava crescendo os ataques polí�cos a bancos, para buscar fundos para
sustentara luta armada contra o regime ditatorial da época. Para reforçar a segurança das agências, os
governantes da época criaram o Decreto-Lei nº 1034, de 1969, autorizando os bancos a contratarem
vigilantes para fazer a segurança dos estabelecimentos financeiros.

No ano de 1986 os vigilantes conquistam o direito de se organizar em sindicato e no dia 10 de dezembro
de 1986, conquista a carta sindical do primeiro sindicato do Estado: O Sindi-Vigilantes do Sul.

A par�r deste momento a categoria passou a ter uma personalidade mais forte, mais respeitada, pois os
vigilantes passaram a ser uma categoria mais organizada.

Em 1999, foi criada a Carteira Nacional do Vigilante, importante instrumento de iden�ficação profissional
com validade em todo o território nacional. A conquista da carteira é resultado de um trabalho de todas
as en�dades sindicais pelo reconhecimento da profissão. A par�r da criação da Carteira Nacional do
Vigilante, seu uso passou a ser obrigatório para o exercício da profissão. Hoje, ser vigilante é sinônimo de
hones�dade e credibilidade.
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Em 2006, outra importante conquista foi a obrigatoriedade do uso de colete a prova de balas, uma
reivindicação histórica da categoria que se tornou realidade, num prazo de cinco anos, todos os vigilantes
em todos os postos de trabalho passarão a dispor de colete a prova de balas.

Por todo o exposto, jus�fica-se a criação do “Dia Municipal do Vigilante e do Agente de Segurança
Privada” e solicito aos meus pares o necessário apoio para aprovação deste Projeto de Lei, submetendo à
elevada apreciação dos nobres vereadores, que integram esta Casa Legisla�va, na expecta�va de que,
após regular tramitação, seja deliberado e aprovado na forma regimental, diante da inques�onável
relevância que esse gesto representa para esta honrosa categoria de servidores da segurança privada do
nosso município, a qual pretende-se homenagear.

 

PROJETO DE LEI
 

Art. 1º - Fica incluído a efeméride Dia Municipal do Vigilante e do Agente de Segurança Privada,
noAnexo da Lei nº 10.904 de 31 de maio de 2010 e alterações posteriores – Calendário de
DatasComemora�vas e de Conscien�zação do Município de Porto Alegre, a ser comemorado
anualmenteno dia 20 de junho.

 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Wagner da Silva Bobadra, Vereador(a), em
18/02/2022, às 12:21, 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 0343308 e o código CRC 804CD4FA.
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