LEI Nº 145 de 2014.
“Institui 20 de Junho dia do Vigilante no Município
de Formosa do Rio Preto e dá outras Providências”.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO,
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe competem, faz saber que a Câmara
Municipal de Formosa do Rio Preto aprovou a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituído, no Calendário Oficial de Eventos no Município de Formosa do
Rio Preto, o Dia do Vigilante a ser comemorado, anualmente, no dia 20 de Junho.
Art. 2º. O Dia do Vigilante tem por objetivo valorizar e referenciar os (as) profissionais
que exercem esta atividade, cargo, emprego ou função no âmbito do Município de Formosa do
Rio Preto.
Art. 3º. No Dia do Vigilante poderão ser realizadas palestras, reuniões solenes ou não,
debates, simpósios, encontros, plenárias, conferências, fóruns, audiências, círculos de estudos,
campanhas, comemorações, painéis, ‘workshops’, solenidades, homenagens, entre outras
atividades semelhantes, congêneres ou similares.
Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Formosa do Rio Preto, 18 de março de 2014.

Gillian Rocha de Oliveira Santos
Presidente da Câmara Municipal

JUSTIFICATIVA

O vigilante é o profissional que faz a segurança, seja de patrimônios ou de pessoas, em
estabelecimentos públicos e privados. É um profissional que tem que ser valorizado e respeitado
por toda sociedade, pois arriscam a vida todos os dias para que a segurança dos seus protegidos
seja garantida. Ele pode atuar armado ou não dependendo do seu posto de serviço.
Assim como outros cargos, para ser um vigilante, as exigências e treinamentos são
sempre intensivas, para que este profissional esteja buscando sempre uma melhor qualificação.
Cabe a nós como membros do Legislativo e cidadãos reconhecer esse profissionais. E
nada mais justo que podermos ofertar em nossa cidade um dia de celebrações para que estes
profissionais como forma de retribuição simbólica diante de toda vitalidade e contribuição que
os vigilantes dão para cada um de nós.
Diante do exposto, a presente propositura pretende enaltecer o sentimento de honraria
de ser um vigilante, a ser comemorado anualmente no dia 20 de junho, na cidade de Formosa do
Rio Preto.

Salas das sessões, 18 de março de 2014.

Gillian Rocha de Oliveira Santos
Presidente da Câmara Municipal

