
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS AO PROJETO DE LEI Nº 46 2017

Submetemos a apreciação dos nobres pares o presente projeto de Lei
que altera a Lei Municipal 158/2007 com a finalidade da criação do Conselho Municipal de
Segurança Pública de Itapoá – COMSEPI e o Fundo Municipal  de Segurança Pública de
Itapoá  –  FUMSEPI,  dispondo sobre  sua  criação,  organização,  funcionamento  e  dá  outras
providencias.

O projeto visa adequar a finalidade para o qual o FUMMPOM foi
criado,  adequando  as  novas  diretrizes  necessárias  a  construção  da  política  pública  de
segurança, que através do conselho municipal de segurança e com fundo ativo e especifico,
oportunizando  espaço  democrático  de  debate,  onde o  poder  público  e  a  sociedade  possa
dialogar  de  forma  transparente  e  equilibrada  as  políticas  de  segurança  pública  em nosso
município e privilegie o direito a cidadania, que consta como um dos pilares elencados no
artigo 1º, II da Constituição Federal.

Ademias  disso,  existem vários canais  de democracia  participativa,
dentre as quais os conselhos municipais  de políticas públicas se inserem, constituindo um
espaço  efetivo  de  participação  popular  na  discussão  sobre  as  políticas  públicas  a  serem
implementadas e, ainda, funcionam como mecanismos de fiscalização e acompanhamento das
ações governamentais em curso.

Infelizmente em nosso município se investe muito pouco para uma
melhoria da qualidade de ações em segurança pública, existem recursos disponíveis a nível
federal para os municípios, porém para ter acesso a esses recursos necessita-se criar projetos e
esperar  a  abertura  de  editais  para  sua  captação,  tendo  que  preencher  o  mínimo  de  pré-
requisitos necessários para concorrer ao recebimento destas verbas. 

A melhoria e adequação do fundo para servir como instrumento para
aumentar as formas de garantias de recursos com as devidas fontes definidas para que possam
haver outras disponibilidades financeiras para que nosso município possa investir na melhoria
de sua segurança pública para a população.

A falta  de um Fundo Municipal  regularmente  constituído  e  ativo,
com um conselho  municipal  fiscalizador,  que  através  da  participação  do  controle  social,
poderá realizar o plano de ação e aplicação dos recursos, tanto para órgãos governamentais e
não  governamentais,  que  irão  atender  diretamente  as  prioridades  necessárias  a  segurança
pública em nosso município.

No  mais,  todos  são  sabedores  das  dificuldades  e  dos  recursos
escassos que são aplicados na segurança em Itapoá. A falta de efetivo, infraestrutura, veículos,
somados  a  inexistência  de  meios  legais  de  busca  de  recursos,  dificultam  ainda  mais  o
atendimento  as  prioridades  do  município,  cujos  índices  de  violência  crescem
significativamente a cada dia, aumento a sensação de insegurança da população.

Face ao exposto, contamos com a costumeira atenção dos pares, para
a aprovação desta matéria, que sem dúvida será um importante marco para o desenvolvimento



de políticas públicas na área de segurança, que certamente surtirá grande efeito na contenção
da violência em nosso município.

Câmara Municipal de Itapoá/SC, 18 de agosto de 2017.
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