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REQUERIMENTO Nº 0274912/2020 - 0274912 - GDCORONELLEE

 

Em 09 de dezembro de 2020.
 
Envio de expediente ao Excelentíssimo Secretário de Estado da Casa Civil, Sr.
Guto Silva, solicitando alteração da redação do § 4º do Art. 33. da Lei 19.130
de 25 de setembro de 2017.

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente,
 
O Parlamentar que ora subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, REQUER, após

ouvido o soberano Plenário, o ENVIO DE EXPEDIENTE ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da
Casa Civil, Guto Silva, solicitando alteração da redação do § 4º do Art. 33. da Lei 19.130 de 25 de setembro
de 2017.

 

 

 

CORONEL LEE 
DEPUTADO ESTADUAL

 

 

JUSTIFICATIVA

Considerando que atualmente o Estado tem ampliado a aplicação dos militares estaduais
veteranos através da convocação do Corpo de Militares Estaduais Inativos Voluntários – CMEIV, nos
programas de Governo como colégio cívico-militar e em apoio ao Instituto de Criminalística vislumbramos a
necessidade de melhoria do § 4º do Art. 33. da Lei 19.130.

Considerando que atualmente a redação do § 4º do Art. 33. da Lei 19.130 de 25 de setembro
de 2017 traz a seguinte redação:
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§ 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.
(Grifo nosso)

 

A fim de ampliar o número de candidatos ao CMEIV e dispor um gatilho que funcionará
automaticamente ao longo do tempo, proponho a nova redação ao parágrafo em questão:

 
§ 4º     O militar estadual que após doze meses tenha sido transferido para a
reserva remunerada da PMPR com proventos proporcionais ou integrais e que
esteja, no mínimo, no comportamento bom, também poderá integrar o CMEIV.
(Grifo nosso)

 

Por ser de iniciativa do Executivo solicito que as seguintes manifestações possam ser
anexadas ao presente requerimento: Proposta de anteprojeto de Lei, com exposição de motivos; Justificativa
do titular do órgão; Parecer Jurídico do órgão; Parecer do setor técnico; e informação do ordenador de
despesa. Após a juntada dos documentos necessários neste requerimento solicito o encaminhamento a Casa
Civil para avaliação.

Nesta esteira que peço apoio aos meus pares nesta Casa de Leis, para o encaminhamento ao
Exmo. Sr. Secretário de Estado da Casa Civil deste requerimento.

Documento assinado eletronicamente por Washington Lee Abe, Deputado Estadual, em 09/12/2020, às
15:26, 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 0274912 e o código CRC DA8181D9.
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