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“REQUER AO SENHOR SECRETÁRIO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, COM CÓPIA AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR, INFORMAÇÕES SOBRE A APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FEDERAIS DESTINADOS AO ESTADO DE MATO GROSSO PARA INVESTIMENTOS NA ÁREA DE
SEGURANÇA PÚBLICA.”

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no art. 28 da Constituição
Estadual c/c art. 183, inciso VIII do Regimento Interno do Poder Legislativo, REQUER ao Secretário Estadual
de Segurança c/c ao Excelentíssimo senhor Governador, que prestem informações sobre a aplicação dos
recursos federais destinados ao Estado de Mato Grosso para investimentos na área de segurança pública,
conforme abaixo:

 

1. O governo federal, através do Ministério da Justiça anunciou a liberação aos estados e Distrito Federal, a
quantia de R$ 502 milhões para investimentos na área de segurança pública que serão repassados
diretamente aos fundos estaduais e distrital. E para Mato Grosso foi destinado o montante aproximado de R$
21Milhões. Indaga-se da gestão estadual como serão investidos esses recursos?

2. Existe um planejamento da gestão estadual para a aplicação desse recurso já destinado e do restante que
será transferido até o final do corrente ano?

3. Quais valores estão previstos ao Estado de Mato Grosso a serem repassados pela União?

JUSTIFICATIVA

O Governo Federal, através do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) liberou aos 26 estados e
Distrito Federal, a quantia de R$ 502 milhões para investimentos na área de segurança pública.

São recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) repassados diretamente aos fundos
estaduais e distrital, que deverão ser investidos na compra de equipamentos modernos, novas tecnologias,
viaturas mais seguras, capacitações dos profissionais de segurança pública, entre outros.
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De acordo com informações divulgadas no sitio eletrônico do MJ, haverá ainda um repasse de mais R$ 755
milhões que serão transferidos aos estados e Distrito Federal até o final deste ano, totalizando assim R$ 1,2
bilhão.

A Pasta informou ainda que estuda a liberação de mais R$ 200 milhões até o fim do ano.

Oportuno mencionar que conforme EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2 AOS TERMOS DE ADESÃO,
publicado no Diário Oficial da União (18/06/2020|Edição: 115|Seção: 3|Página: 80), foi destinado ao Estado
de Mato Grosso a quantia aproximada de R$ 21Milhões.

Pelas razões expostas é que requeremos estas informações para que a sociedade seja atualizada sobre os
recursos que envolvem a segurança pública e como serão investidos pela gestão estadual.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Julho de 2020

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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