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Da Comissão de Segurança Pública, 
sobre o Projeto de Lei encaminhada pela 
mensagem 01-2021 do Poder executivo 
em sessão extraordinária. 

 

Relator: Deputado Coronel Lee. 

 

 

 

1. Relatório 
 
      Trata-se do Projeto de Lei encaminhada pela Mensagem 

Governamental nº 01/2021 de autoria do Poder Executivo que 
objetiva “alterar a Lei 20.338, de 06 de outubro de 2020, que institui 
o Programa Colégios Cívico-Militares no Estado do Paraná, bem 
como a Lei nº 19.130 de 25 de setembro de 2017 que institui a Diária 
Especial por Atividade Extrajornada Voluntária, a Gratificação Intra 
Muros, e adota outras providências”. 

  
        Conforme justificativa apresentada pelo governo a proposta 

“busca-se, com as alterações, a ampliação do referido programa, 
promovendo melhorias para que todas as instituições de ensino 
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elegíveis e que apresentam as características trazidas como 
obrigatórias no Art. 13 da Lei nº 20.338, de 06 de outubro de 2020, 
beneficiem-se do modelo de instituição escolar Cívico-Militar”. 

 
2. Fundamentação 

 
É de competência desta Comissão de Segurança Pública 

“manifestar-se sobre as proposições relativas à Polícia Militar, à 
Polícia Civil, à Polícia Científica, assim como aquelas referentes 
à ordem e a segurança pública”, nos termos do art. 48 do 
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Paraná. Desta 
forma considerando que a análise desta proposição está 
diretamente relacionada a segurança pública, pois vai envolver 
militares estaduais que compõe o Corpo Estadual de Militares 
Inativos Voluntários – CMEIV. 
 

O Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo já passou 
pelas comissões de constituição e justiça – CCJ e comissão de 
Educação com pareceres favoráveis. 
 

A presente proposta possui 07 (sete) artigos e conforme 
ementa “Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 20.338 de 06 de 
outubro de 2020 e à Lei nº 19.130 de 25 de setembro de 2017. 
 

Ao analisar o corpo da proposta e a justificativa reconheço 
que o projeto é do interesse público e irá contribuir grandemente 
com a educação na rede pública estadual. 
 

Quanto a proposta cabe analisar diretamente aquilo que lhe 
compete que é basicamente o Artigo 1º conforme se vê abaixo: 

 
Art. 1° Altera o parágrafo 10 do art. 33 da Lei nº 19.130, de 25 de 

setembro de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação:  
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§ 10 O Militar Estadual que até a data de dezembro de 2020 tenha sido 
transferido para a reserva remunerada da PMPR e que esteja, no mínimo, 
no comportamento bom, também poderá integrar o CMEIV para, em caráter 
excepcional, exercer atividades em instituições de ensino participantes dos 
Programas Colégios Cívico-Militares e Escola Segura, não se aplicando, 
nesse caso, a restrição temporal contida no parágrafo 4º deste artigo. 

 

O texto original da Lei está expressa está conforme abaixo: 

Art. 33. Autoriza o Poder Executivo a instituir, na Polícia Militar do Paraná, o 

Corpo de Militares Estaduais Inativos Voluntários – CMEIV, destinado ao 

chamamento de militares estaduais inativos da Polícia Militar do Paraná – 

PMPR, para exercer atividades junto ao Poder Público no Estado do Paraná. 

(Redação dada pela Lei 20011 de 13/11/2019)  

§ 4º O militar estadual que até a edição desta Lei tenha sido transferido para 

a reserva remunerada da PMPR com proventos proporcionais e que esteja, 

no mínimo, no comportamento bom, também poderá integrar o CMEIV.  

Publicado no Diário Oficial nº. 10036 de 26 de Setembro de 2017 

Como se pode observar nos extratos acima, a alteração no 

Projeto de Lei do executivo no seu artigo 1º é a ampliação da data 

limite que era em setembro de 2017 para dezembro de 2020 com 

esta alteração irá possibilitar um aumento de voluntários de 

militares estaduais que queiram se candidatar para trabalhar nos 

Colégios Cívicos-militares. 

Nos demais artigos da presente proposta é de competência 

da Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Educação 

analisar os quais já foram aprovados. 
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Desta forma, presente o interesse público e a legalidade 
VOTO PELA APROVAÇÃO DESTE PROJETO DE LEI NESTA 
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 
 
É O VOTO. 
 
 

3. Conclusão 
 

Diante do exposto, concluo pela aprovação do Projeto de 
Lei encaminhada pela mensagem 01/2021 de 08 de janeiro 21, 
de autoria do Poder Executivo, em relação ao mérito nesta 
Comissão de Segurança Pública. 
 
 

Curitiba, PR, 11 de janeiro de 2021. 
 
 
 

CORONEL LEE 
DEPUTADO ESTADUAL 

RELATOR 
 
 
 
 
 


