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INDICA ao Excelentíssimo Senhor Secretário de
Estado  de  Segurança  Pública,  com  cópia  ao
Excelentíssimo  Senhor  Secretário-Chefe  da
Casa  Civil ,  a  necessidade  de  envio  de
mensagem  à  Assembleia  Legislativa  com
projeto  de  lei  instituindo  seguro  de  vida
obrigatório  aos  policiais  civis  e  militares,
bombeiros militares,  agentes penitenciários e
socioeducativos de Mato Grosso.

Com fulcro no Art. 160, II, do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação favorável do
Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo à autoridade supracitada, por meio do qual
aponto e INDICO, em decorrência do pleito do Diretor da Sub Sede SIAGESPOC  de Água Boa-MT, Sr.
Aurelio Mendanha, a  necessidade de envio de mensagem à Assembleia Legislativa com projeto de lei
instituindo seguro de vida obrigatório aos policiais civis e militares,  bombeiros militares, agentes
penitenciários e socioeducativos de Mato Grosso.
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JUSTIFICATIVA

Esta propositura se dá em decorrência da necessidade de envio de mensagem à Assembleia Legislativa com
projeto de instituindo seguro de vida obrigatório aos policiais civis e militares, bombeiros militares, agentes
penitenciários e socioeducativos de Mato Grosso, por sugestão do Diretor da Sub Sede SIAGESPOC  de
Água Boa-MT, Sr. Aurelio Mendanha.

Vislumbramos a necessidade em valorizar e dar um suporte para as verdadeiras vitima que são os familiares
dos bravos policiais vitimados.

Para que os integrantes das instituições vinculados à segurança pública em Mato Grosso recebam um
tratamento digno estabelecendo as condições mínimas para o exercício de suas funções.

Temos observado que não tem um dia em que um policial não morra, ou seja, acidentado no exercício de
sua atividade ou em razão dela, e dados demonstram que em média, anualmente, 490 policiais são mortos
no Brasil.

A cada dia aumenta a cobrança da sociedade, do judiciário, da mídia, das próprias instituições de segurança
pública para o exercício da atividade Policial com qualidade, porém não vemos a contrapartida, oferecendo
condições de segurança e conforto para o policial e seus familiares.

 A criação de um seguro de vida para a categoria policial importará em dignidade para a família que se veja
órfã do seu sustento, ou para que o policial portador de deficiência possa prover o sustento básico dos seus
filhos e receba um mínimo atendimento de saúde.

Se quisermos verdadeiramente um país com segurança pública de qualidade, não podemos ensurdecer para
necessidades básicas dos profissionais que desempenham tais atividades.

Ressalta-se a existência de projetos similares em nível federal, tramitando na Câmara dos Deputados e
também uma PEC do Senado que visa instituir tal prática.

O Estado de Mato Grosso pode dar um passo importante na valorização do Profissional de Segurança
Pública.

Esse tipo de legislação, cuja a autoria deve ser do Poder Executivo, com certeza é uma causa que será
abraçada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Em face do exposto e para que o objetivo pretendido possa ser alcançado, na forma aqui disposta,
cumpre-me levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e à elevada apreciação de meus distintos
pares, aos quais conclamo, nesta oportunidade, dispensarem a mesma o devido apoio para a sua regimental
acolhida e merecida aprovação.
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