(Do Sr. Deputado Nereu Crispim)

Requer o envio de Indicação ao Excelentíssimo
Senhor Ministro da Economia, Dr. Paulo
Roberto Nunes Guedes, com pedido de
inclusão dos Guardas Municipais em programa
de crédito imobiliário destinado a policiais e
bombeiros.
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Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, requeiro a V. Exª, seja encaminhada ao Excelentíssimo Ministro da
Economia, Dr. Paulo Roberto Nunes Guedes, a indicação anexa, sugerindo inclusão da
categoria dos Guardas Municipais em programa de crédito imobiliário destinado a
policiais e bombeiros.

Sala das Sessões, em 22 de junho de 2021.
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Sugere o envio de indicação ao
Excelentíssimo Senhor Ministro da
Economia com pedido de inclusão dos
Guardas Municipais em programa de
crédito imobiliário destinado a policiais
e bombeiros.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Economia,

A discussão relacionada ao fortalecimento do setor de segurança pública no país
é uma questão antiga. As carreiras de segurança notadamente se encontram expostas a
riscos inerentes às suas atividades, mas sem que haja valorização proporcional
correspondente. Tal cenário gera não apenas desincentivo aos profissionais do setor
para atuarem cada vez com maior diligência, mas também reflexões acerca do seu
devido reconhecimento por parte da sociedade.

Conforme discussões recentes, um Programa de Crédito Imobiliário para as
carreiras policiais e bombeiros, a ser operacionalizado pela Caixa Econômica Federal,
encontra-se em fase final de estudos por parte do Ministério da Justiça e Segurança
Pública e do Ministério da Economia. Tal programa, que proporcionará subsídio ao
crédito e financiamento de até 100% do valor do imóvel, é uma ação positiva no sentido
de formalizar o reconhecimento da sociedade aos profissionais do setor. Até o momento,
contudo, não houve qualquer sinalização concreta de que tal Programa alcançará os
Guardas Municipais, havendo apenas sinalização genérica de que será destinado a
“policiais e bombeiros.
É importante, contudo, que os profissionais mais diretamente relacionados à
segurança, em específico nos municípios, não fiquem fora do alcance do Programa.
Neste sentido, solicito à Vossa Excelência que inclua os Guardas Municipais nos
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Os Guardas Municipais, com poder de polícia delegado através artigo nº 144, § 8º
da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto das Guardas Municipais, a Lei Federal nº
13.022/2014, correspondem à parte do segmento da segurança pública mais exposto a
riscos. Suas atividades guardam estreita conexão com o cotidiano da sociedade, sempre
orientada à proteção dos direitos humanos fundamentais, preservação da vida, redução
do sofrimento, diminuição das perdas, atuação preventiva e comprometimento com a
evolução social da comunidade. Neste contexto, é razoável que sejam, no mínimo,
alcançados por eventuais incentivos disponibilizados às demais carreiras de segurança
pública.
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Assim, preocupados com a possibilidade de que os Guardas Municipais não
sejam alcançados pelos estudos em curso, e zelosos pelo devido reconhecimento à
categoria, é que submetemos a presente Indicação à elevada consideração de Vossa
Excelência.
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estudos referentes ao Programa
profissionais de Segurança Pública.
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Sala das Sessões, em 22 de junho de 2021.
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