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Autor: Dep. Alexandre Cesar

Acrescente-se ao Anexo I, no Objetivo Estratégico n. 7, da Mensagem nº. 42/2014, Projeto de Lei nº.
165/2014 - LDO 2015, o Programa 335 e Ação 4336, com a seguinte redação:

“Programa: 335 – Pacto pela Vida – SESP

4336  Estruturação das Atividades de Polícia Comunitária

Meta física: Ação Mantida, porcentagem: 100”.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 16 de Julho de 2014

 

Alexandre Cesar
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados,

A Constituição Pátria de 1988, bem Como a Constituição deste Estado, determina que a Lei de Diretrizes
Orçamentárias – LDO deve estabelecer as metas e prioridades da Administração Pública, orientar a
elaboração da lei orçamentária anual e dispor sobre a política de aplicação das agências financeiras oficiais
de fomento e sobre as alterações na legislação tributária.

Cabe reiterar a importância de que se reveste o presente Projeto de Lei para o estabelecimento do
regramento necessário à elaboração e à execução da Lei Orçamentária de 2015, para o acompanhamento e
sucesso dos programas e ações governamentais e para a consolidação de novas bases fiscais requeridas
para o alcance do desenvolvimento sustentável do Estado de Mato Grosso.

Ao aditarmos o Objetivo Estratégico n. 7 do Anexo I, com o Programa 335 e a Ação 4336, estabelecemos em
lei que os executores garantam a alocação dos recursos necessários aos programas prioritários em sua
integra, antes mesmo de qualquer outro não prioritário.

Os índices de violência no Estado são preocupantes. Conforme dados do Mapa da Violência de 2013
(relatório do Governo Federal), entre as 27 Unidades da Federação, Mato Grosso ficou em 13º em número
de homicídios, o que representou uma taxa de 32,3 por 100 mil habitantes.

Ao observarmos o ranking entre as capitais, Cuiabá também fica na 13ª posição, sendo que registra um
índice ainda maior que do estado alcançando a taxa de 45,5 homicídios por 100 mil habitantes.
Acompanhando tal índice, segundo os dados apurados pela Polícia Judiciaria Civil/MT, a cidade vizinha da
capital, Várzea Grande, registrou 147 homicídios em 2013.

A redução de tais índices é um grande desafio a ser enfrentado. À medida que se configura como um recorte
social, verifica-se a necessidade de buscar compreensões e enfrentamentos dessa realidade sócio-humana.

No Brasil, de maneira geral, pode-se afirmar que a violência está intimamente ligada à condição de
vulnerabilidade social. No Mato Grosso há algumas áreas consideradas pela Segurança Pública como sendo
“zonas quentes”, bairros com altos índices de criminalidade. Muitas destas zonas estão localizadas em
regiões de alto índice de homicídios, gerando uma demanda de priorização de Políticas de Prevenção,
Ações Corretivas que são possibilitadas pela filosofia da Polícia Comunitária.

Deste modo é oportuno priorizar as atividades de estruturação da Polícia Comunitária com o fito de melhorar
a efetividade, eficácia e a eficiência na prestação dos serviços de segurança pública junto a pontos focais.

Razões estas que me conduz a submeter a presente Emenda Aditiva à apreciação deste Parlamento.

Respeitosamente,
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