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Despacho  

Autor: Dep. Wancley Carvalho

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:

Artigo 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$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), na ação 3308 - ESTRUTURAÇÃO LOGÍSTICA DA PJC, conforme anexo
I.

Artigo 2º - Para atender a presente Emenda Aditiva, far-se-á a utilização de recursos do Órgão:
20.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO da ação 8048 – PROVISÃO PARA
EMENDAS PARLAMENTARES o valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), conforme
anexo II.

JUSTIFICATIVA

A presente Emenda Aditiva visa à aquisição de importantes equipamentos de uso por parte dos
valorosos policiais civis do Estado.

Com esse recurso a PJC irá adquirir 04 fuzis, 7.62 sniper, armamento pesado que ainda não
possui, mesmo tendo policiais altamente treinados em seus quadros, que concluíram o curso
exigido mais ainda não podem utilizar referido armamento. Também irá adquirir fuzis calibre
7.62 e espingarda calibre 12 de cano curto, armamento a ser utilizado em situações extremas e
que hoje estão fazendo muita falta na Policia Judiciária Civil.

Também com a presente emenda serão adquiridos coletes a prova de bala femininos, visando
dar segurança às mulheres guerreiras da PJC, que atualmente tem que usar os coletes
masculinos ainda.

Outros itens importantes a serem adquiridos com a presente emenda são etilômetros, para
aferição de embriagues e ainda equipamentos de rede para as unidades da PJC manterem
internet nas unidades.
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Desta forma a presente emenda aditiva proporcionará um prédio com as condições adequadas
para a prestação de serviço de segurança pública a sociedade, aumentando a segurança dos
profissionais e da população que se utilizam do espaço público.

A presente emenda visa também atender o disposto na Emenda Constitucional n.º 69, de 16 de
outubro de 2014, bem como, o disposto da Lei n.º 10.571 de 04 de agosto de 2017 – LDO 2018,
que determina a inclusão da programação das emendas individuais de iniciativa parlamentar na
Lei Orçamentária e na lei nº 10.587 de 09 de agosto de2017, e os percentuais destinados às
áreas da saúde, educação, esporte e cultura exigidos no art. 164, §13,inciso I, da Constituição
Estadual.     

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 01 de Dezembro de 2017

 

Wancley Carvalho
Deputado Estadual
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