COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE COMBATE AO CRIME
ORGANIZADO

REQUERIMENTO Nº

,DE 2017

(Do Sr. MAJOR OLIMPIO)

Requer realização de Audiência Pública para
discussão do Projeto de Lei nº 5.937 de 2016.

Senhor Presidente,
Requeiro a V.Exa., nos termos do art. 58, § 2º, II da Constituição
Federal e dos arts. 24, VII; 32, IV, e 255 a 258 do Regimento Interno, que,
ouvido o Plenário, seja realizada, em data a ser agendada por essa
Presidência, Audiência Pública para discussão do Projeto de Lei nº 5.937 de
2016, que Inclui um inciso III ao art. 3º da Lei nº 10.029, de 20 de outubro de
2000, e altera a redação do art. 8º-B da Lei nº 11.530, de 24 de outubro de
2007, criando a possibilidade de prestação de serviço voluntário, nas forças
auxiliares e reserva do Exército, do reservista de 1ª categoria, que concluiu o
serviço militar obrigatório nas condições que estabelece.

JUSTIFICATIVA

Esse projeto trata do serviço temporário nas polícias militares e
corpos de bombeiros militares, matéria já regulada em lei federal, que este
projeto vem alterar. Ocorre, que esse serviço está regulado em várias leis
estaduais e devido a divergências na interpretação e aplicação da lei, estão
tendo inúmeras demandas judiciais quanto a natureza jurídica dos prestadores
desse serviço.
Na situação supracitada, tivemos a lei nº do Estado de Goiás que foi
objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade e foi procedente reconhecendo
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a inconstitucionalidade formal e material, tendo o governo de Goiás
obrigado a dispensar todos os voluntários.

sido

Assim, essa matéria precisa ser discutida com inúmeros atores
interessados visando o aperfeiçoamento do projeto e da lei.
Desta maneira, e tendo em vista as razões expostas, solicitamos o
apoio dos membros da Comissão para a aprovação deste Requerimento, que
visa tratar do assunto em referência em Audiência Pública específica, com o
convite à participação das pessoas e entidades nomeadas em anexo.

Sala das Sessões, em

de

de 2016

MAJOR OLÍMPIO
DEPUTADO FEDERAL
SD/SP

Convidados para a Audiência Pública:
- Representante do Ministério da Justiça;
- Representante do Ministério da Defesa;
- Representante da FENEME (Federação Nacional de Entidades de Oficiais
Militares Estaduais);
- Representante do CNCG (Conselho Nacional dos Comandantes Gerais
das Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares);
- Representante da ANASPRA (Associação Nacional de Praças);
- Representante da Procuradoria Geral da República.

