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Autor: Dep. Guilherme Maluf

Adita-se ao Projeto de Lei nº 497/2017, Mensagem nº 84/2017, da Lei Orçamentária Anual – LOA 2018, no
Órgão: 19.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA , a seguinte proposta:

Art. 1º Fica aditado ao Projeto de Lei nº 497/2017, Lei Orçamentária Anual 2018, ao Órgão: 19.101 –
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA  o valor de R$ 4.000.000,00  (QUATRO MILHÕES
DE REAIS), na ação 2005 – MAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, conforme anexo I.

Art. 2º Para atender a presente Emenda Aditiva, far-se-á a utilização de recursos do Órgão: 13.101-
GABINETE DE COMUNICAÇÃO da ação 2014 – Publicidade institucional e propaganda  o valor de R$
4.000.000,00  (QUATRO MILHÕES DE REAIS),  conforme anexo II.

JUSTIFICATIVA

                                              O ensino policial militar do estado de Mato Grosso possui autonomia conforme
Art. 83 da lei nº 9394, de 20 de Dezembro de 1996 (LDB) Lei de Diretrizes Básicas de Educação e Lei
Complementar nº 408 de 01 de Julho de 2010 (lei de Ensino da PMMT)

A Academia de Polícia Militar Costa Verde (APMCV) é a instituição de Ensino Superior da Polícia Militar do
Estado de Mato Grosso, criada pela lei nº 5.177, de 27 de Novembro de 1987 e ativada pelo Decreto nº
3.145, de 06 de julho de 1993.

A APMCV tem por finalidade formar, adaptar, aperfeiçoar, habilitar, especializar, atualizar e nivelar através
de cursos de graduação e pós–graduação os oficiais da polícia militar do estado de mato grosso.

A APMCV é uma instituição de ensino superior policial militar integrante do sistema de Ensino da Polícia
Militar do Estado de Mato grosso, por meio do art. 3º do Decreto nº 3144, de 06 de julho de 1993 e Art. 1º da
Portaria Conjunta nº 07/SESP/SECITEC/2012, datada de 06 de Março de 2012, desde o dia 15 de Março de
2012, a Academia de Polícia Militar Costa Verde, está reconhecida (Parecer nº 049 de 22 de dezembro de
2000 – cee/mt) e credenciada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) e Secretaria de
Estado de Ciência e Tecnologia (SECITEC), como instituição de Ensino Superior Militar com o curso de
Formação de Oficiais da Polícia Militar (CFO), na modalidade bacharelado em segurança pública (Parecer nº
428 de 09 de dezembro de 2003 – CEE/MT).
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Assim, a Academia de Polícia Militar Costa Verde, que possui mais de anos 20 anos de história, a qual
possui uma formação diferenciada que habilita a desenvolver atividades tanto na área administrativa quanto
operacional. Com mais de 4.000 horas aulas, capacitando diversos profissionais de Segurança Pública do
Estado.

Por derradeiro , a Academia de Polícia Militar Costa Verde (APMCV), foi criada em 27 de novembro de 1.987
por força da Lei nº 5.177, mas, obteve sua ativação somente em 06 de junho de 1993, com o advento do
Decreto nº 3.145, quando da realização do Curso Intensivo de Habilitação de Oficiais (CIHO), curso instituído
para habilitar oficiais oriundos do Exército Brasileiro ao oficialato da Polícia Militar, nas dependências físicas,
até então, do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP).

Até a ativação da APMCV os Oficiais eram formados nas diversas Academias de Polícias Militares do Brasil
com o planejamento do ensino voltado para as realidades de cada Estado da Federação. Diante desse
quadro foi identificada a necessidade de se instituir a formação dos Oficiais que atuariam na Polícia Militar de
Mato Grosso (PMMT) dentro da realidade do próprio Estado, inseridos no contexto em que iriam laborar
como gestores administrativos e comandantes, quando da sua formação.

Com a ativação da APMCV, os vitoriosos nos certames para o oficialato da PMMT não mais foram
conduzidos às academias espalhadas pelo Brasil, e em 1.994, com o primeiro processo seletivo via concurso
vestibular, há época em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), entrava a primeira
turma do Curso de Formação de Oficiais (CFO) da PMMT, Turma Marechal Cândido Mariano da Silva
Rondon, também conhecida como “Turma Pioneira”.

Assim, para garantir maior lisura no processo de admissão, foi celebrado convênio técnico com a UFMT para
cessão de professores e um Termo Aditivo tratando do processo seletivo (vestibular), que seria a forma de
acesso ao Curso de Formação de Oficiais (CFO).

Em 1.996 o Conselho Estadual de Educação (CEE), de acordo com a Resolução nº253/96-CEE-MT deu
parecer favorável à equivalência do Curso de Formação de Oficiais em Nível Superior, ficando incorporado à
esta Resolução o parecer do CEE nº 092/96, sendo ratificado pelo parecer nº049/00 do referido Conselho.

O Curso de Formação de Oficiais é desenvolvido em período integral e suas atividades curriculares são
alicerçadas na formação humanística que proporciona a compreensão de valores sociais, morais, ética e
políticos; e as atividades de formação específicas, ou seja, as instruções de técnicas gerais de policiamento
e outras são desenvolvidas de forma a proporcionar ao futuro Oficial habilidades próprias para que a sua
atuação possa se traduzir no mais absoluto profissionalismo e respeito aos direitos do cidadão.

Desde sua ativação, foram formadas dezenove turmas no Curso de Formação de Oficiais, sendo elas:
“Marechal Rondon”, “Ad Sumus”, “Paiáguás”, “Anchieta”, “Homens do Mato”, “Bandeirantes”, “Guardiões”,
“Millenium”, “Palmares”, “Tiradentes”, “Expedicionários”, “Daniel de Queiroz”, “Tenente Neteslau”, “Ramos de
Queiroz”, “Dom Aquino Correa”, “Marechal Coelho”, “Dom Rolim de Moura”, “Eurico Gaspar Dutra”, “Pascoal
Moreira Cabral”, “Barão de Melgaço” e “Cadete Fonseca”, totalizando 605 (seiscentos e cinco) oficiais
combatentes formados, conforme ilustrado pelo quadro abaixo.

 

ANO Nº DE ALUNOS FORMADOS

1996 31

1997 44

1998 31

1999 20

2000 18

2001 24

2002 21

2003 21

2004 18

2005 19
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2006 37

2007 18

2008 24

2010 20

2011 30

2012 33

2013 57

2014 68

2015 29

2016 22

2017 20

TOTAL 605

 

 

Além disso, não obstante a Academia de Polícia Militar costa Verde ser a sede do Curso de Formação de
Oficiais, esta Instituição de Ensino Superior é responsável por outras modalidades de cursos já realizados:

Curso Intensivo de Habilitação de Oficiais, com um total de 45 oficiais formados;●

Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, com um total de 100 oficiais formados;●

Curso de Adaptação de Oficiais da Saúde, com um total de 29 oficiais formados.●

 

Ademais, deve-se acrescentar que a Academia de Polícia Militar Costa Verde abriga diversas modalidades
de cursos que a polícia militar realiza, tais como o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, Curso Superior de
Polícia, Curso de didática de ensino, além de servir como local destinado à concretização de projetos sociais
como o “Portas abertas” e o “Projeto Jiu-jítsu”. Ambos totalizando mais de 100 (cem) pessoas (civis e
militares) que diariamente frequentam o espaço interno da Academia de Polícia.

Por fim, é importante destacar que a Academia de Polícia Militar Costa Verde está se preparando para que
no ano de 2018 ingressem os primeiros candidatos bacharéis em Direito para o Curso de Formação de
Oficiais. Assim sendo, estão sendo realizadas reuniões de planejamento para lançamento de concurso
público de admissão dos novos alunos oficiais. Contudo, para que seja possível a concretização de um novo
formato do Curso de Formação de Oficiais da PMMT, é necessário que a Academia de Polícia Militar Costa
Verde seja submetida a uma reforma estruturante em suas instalações. Não podemos nos olvidar que essa
Unidade foi inaugurada no ano de 1979 e até o presente momento não passou por uma reforma estrutural
que contemple o sistema elétrico, estacionamentos, refeitórios, salas de aula, biblioteca, entre outras áreas,
principalmente no que se refere a parte superior da estrutura, que corresponde ao madeiramento e o telhado
propriamente dito, visto que, pelo menos dois pavilhões, já experimentaram os primeiros desabamentos,
comprometendo a sua utilização e oferecendo riscos à vida dos policiais militares e civis que diariamente
circulam pela Academia de Polícia Militar Costa Verde.

Diante do exposto solicitamos a apreciação desta casa de leis para contemplar o pleito.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 28 de Novembro de 2017

 

Guilherme Maluf
Deputado Estadual
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