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EMENDA DE PLENÁRIO À PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA

EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 19/2020

Nos termos do inciso V do art. 175 do Regimento Interno, apresenta-se emenda para suprimir o teor dos
artigos  54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, do Projeto de Lei Complementar nº 19/2020, renumerando-se os artigos
posteriores.

DELEGADO RECALCATTI
Deputado Estadual

Justificativa:

Em que pese acertos e desacertos fazerem parte do fluxo e contrafluxo da história da Administração
Pública, não podemos nos resignar em face de certos atos um tanto quanto contraditórios da
Administração Pública, como assim se mostra, apenas em parte, o presente PLC nº 19/20, em sua redação
original, o qual nem por isso perde sua importância global.

Atendo-se apenas na parte em que julgamos merecer o presente PLC correção, faz-se importante, antes de
apontá-la, destacar que os serviços públicos afetos à Secretaria de Estado da Segurança Pública e
administração Penitenciária (SESP), prestados que são por profissionais especializados que compõe as
chamadas carreiras típicas de estado (integrantes, portanto, das Polícias Militar, Civil, Científica, Penal
e da Socieducação), não são delegáveis, o que importa dizer que devem necessariamente ser prestados
diretamente pelo Estado (pela Administração Direta), razão pela qual possuem um regime jurídico
administrativo típico (inclusive de pessoal), o qual imprescinde, dentre outros atributos, de segurança
jurídica (estabilidade relacional entre Administração e administrados).

Consoante essa lógica, o Senhor Governador do Estado, recentemente (mês passado), reconheceu a
importância dos servidores da segurança pública do Paraná e a essencialidade de suas atividades – quanto
mais neste momento pandêmico, em que grande parte deles estão sendo exigidos à exaustão –, mediante a
publicação do importante Decreto nº 6.082 (de 04/11/2020), por meio do qual excepcionou esses
servidores das restrições impostas pelo Decreto nº 4.385 (de 27 de março de 2020), garantindo, assim, a
ascensão (por meio de promoções e progressões) nas respectivas carreiras da segurança pública, dogma
insofismável que as marca, até pela própria natureza desafiadora e muitas vezes penosa dessas funções.
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Neste sentido, a presente emenda tem a função de manter a construção lógica dessa posição do Governo
do Estado, mantendo a exceção do Decreto, neste Projeto de Lei Complementar. Diante do expendido,
roga-se aos demais Parlamentares Estaduais o acatamento da presente emenda pelos motivos de fato e de
direito delineados.

Documento assinado eletronicamente por Rubens Recalcatti, Deputado Estadual, em
09/12/2020, às 22:37, conforme Ato da Comissão Executiva nº 2201/2019.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Ernandes Martins, Deputado Estadual, em
10/12/2020, às 00:28, conforme Ato da Comissão Executiva nº 2201/2019.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Adriano Ferreira Fruet, Deputado Estadual,
em 10/12/2020, às 00:30, conforme Ato da Comissão Executiva nº 2201/2019.

Documento assinado eletronicamente por Washington Lee Abe, Deputado Estadual, em
10/12/2020, às 00:58, conforme Ato da Comissão Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.assembleia.pr.leg.br
/sei/verificar informando o código verificador 0275348 e o código CRC 8C023E18.
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