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Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE APLAUSOS", na forma:

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do deputado DELEGADO CLAUDINEI, vem manifestar o reconhecimento público a Deputada
Federal Paula Moreno Paro Belmonte em virtude de sua relevante contribuição para o fortalecimento dos
Conselhos de Segurança (Consegs) do Brasil.

 

 

JUSTIFICATIVA

Paula Moreno Paro Belmonte, personalidade ora homenageada, nascida em 23 de junho de 1973, natural de
São Paulo-SP, é autora do Projeto de Lei que reconhece o Dia Nacional dos Consegs do Brasil. A
homenageada contribuiu para o fortalecimento das Instituições de Segurança, bem como, o empoderamento
da Sociedade Civil Organizada.

Nesta esteira, apresentou o projeto de lei federal nº 863/2021 que regulamenta a atuação dos Conselhos de
Segurança em âmbito federal e dispõe sobre o reconhecimento do relevante interesse coletivo e a
importância social das atividades desempenhadas pelos Conselhos Comunitários de Segurança –
CONSEGs e das suas respectivas Federações (Feconseg’s) e da Confederação Nacional das FDeconseg’s
do Brasil) e seus filiados, e dá outras providências.

O referido PL teve por base a Lei Estadual nº 10.931/2019 de autoria desta autoridade que subscreve a
presente.

Oportuno mencionar que o Conselho de Segurança Comunitário de Segurança (CONSEG) é uma entidade
constituída por meio de uma associação de cidadãos, que se reúnem costumeiramente para discutir, planejar,
analisar e acompanhar as soluções dos problemas que envolvem suas respectivas comunidades, e que
possuem reflexo diretamente na Segurança Pública local. 
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Atualmente podemos encontrar em diversos Municípios, Estados, Distrito Federal e em suas respectivas
Regiões Administrativas, um Conselho de Segurança Comunitária, formado por representantes e líderes da
comunidade local, que mantém reuniões periódicas em busca do equilíbrio para a paz social da sua região,
representando, ainda, um dos maiores instrumentos sociais que os órgãos de Segurança Pública estaduais e
distrital possuem, ficando claro o dever de reconhecimento desses cidadãos que, voluntariamente, dedicam
parte do seu tempo, da sua vida, em buscar melhorias na área de Segurança Pública em suas respectivas
comunidades.

A parlamentar homenageada está no seu primeiro mandato eletivo e tem uma atuação voltada às pautas em
defesa da família, da mulher, da criança e adolescente, pessoas portadoras de necessidades especiais,
entre outras.

Defensora do fim dos privilégios e da fiscalização do dinheiro público diretamente pelo contribuinte; trabalha
na busca da conscientização das pessoas e na organização civil como meio de fortalecimento e solução dos
problemas coletivos.

Pelo que foi exposto é que apresentamos a proposição para homenagear esta ilustre representante
parlamentar que busca o fortalecimento dos Consegs em âmbito federal.

Desta forma, apresento esta proposição e solicito aos meus nobres pares o acolhimento e aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 29 de Junho de 2021

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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