PROJETO DE LEI Nº. 119/2016

Súmula: Autoriza a celebração de Termo de Colaboração pelo Poder
Público Municipal, objetivando transferência voluntária de recursos,
com o Conselho Comunitário de Segurança de Mandaguari - CONSEG
no ano de 2016, conforme estabelece.
A Câmara Municipal de Mandaguari, Estado do Paraná, aprovou e eu,
ROMUALDO BATISTA, Prefeito Municipal, sanciono o seguinte,

L E I:
Art. 1º - Fica autorizada a celebração de colaboração voluntária pelo
Município de Mandaguari com o Conselho Comunitário de Segurança de
Mandaguari – CONSEG, visando a transferência voluntária de recursos
financeiros para o desenvolvimento das ações apresentadas por meio de Plano de
Trabalho aprovado, no valor total de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições contrárias.

Edifício da Prefeitura do Município de Mandaguari, Estado do Paraná,
aos dezessete do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis (17.08.2016).

Romualdo Batista
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e
Senhora Vereadora:

O presente Projeto de Lei tem por objetivo a autorização para a
formalização de convênio pelo Poder Público Municipal com o Conselho
Comunitário de Segurança de Mandaguari – CONSEG, para fins de transferência
voluntária de recursos, a ser celebrado no ano de 2016.
O CONSEG – Conselho Comunitário de Segurança é uma
entidade sem fins lucrativos, tendo como objetivo a cooperação voluntária com a
política governamental de segurança pública e defesa social de Mandaguari. É
composta por membros natos (Comandante da PM, Delegado de Polícia,
Comandante dos Bombeiros, Chefe da CIRETRAN) e membros efetivos
(representantes das entidades comunitárias, grupos assistenciais, religiosos,
sindicais, profissionais, estudantis, culturais e artísticos) e membros participantes,
Os membros assumem o múnus de forma voluntaria e sem remuneração, nos termos
de seu Estatuto (art. 4º, II).
Desta feita, não se trata de uma entidade de natureza políticopartidária, nem se rege por fins eleitoreiros de quem quer que seja, e na sua atuação
busca apoio da Administração Pública, desembaraçada de quaisquer sejam as
ideologias partidárias de seus gestores.
Cumpre salientar, que não é, também, entidade de combate ao
crime, mas organismo deliberativo e tem assumido hodiernamente uma postura
ativa, buscando equipar os órgãos de segurança (Polícia Civil e Militar) com
dispositivos modernos de combate ao crime. Inobstante a capacidade e inteligência
daqueles que tem a atribuição de velar pela segurança pública, somente o material
humano não basta, fazendo necessária a ocorrência do binômio material
humano/material de trabalho-consumo para se alcançar o fim proposto.
Nos termos do artigo 5º da Constituição da Republica: “Todos
são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos

brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Assim, sendo a segurança um
direito humano fundamental e dever do Estado, nos termos do artigo 144: “A
segurança pública, dever do Estado e responsabilidade de todos, é exercida para a
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”.
Para a consecução de seu objetivo, e, considerando sua natureza
de pessoa jurídica sem fins lucrativos, o apoio da Administração Municipal, ente
mais próximo às necessidades da coletividade é de vital importância. Frise-se ainda
a existência de Lei Orçamentária que autoriza as despesas decorrentes das atividades
de cunho social, bem como que o repasse tem sido feito em anos anteriores,
representando assim a continuidade das políticas públicas já desenvolvidas pela
Administração Municipal.
Ante a existência de dificuldades para melhorar as condições de
trabalho e infra estrutura dos órgãos que primam pela segurança do Município, bem
como, pela necessidade de que além de termos material humano (policiais), faz-se
necessário também que haja material de trabalho e material de consumo para o
combate da violência urbana no intuito de efetivar o direito a segurança pública, o
termo de colaboração a ser firmado visa a melhoria da qualidade tanto da segurança
local quanto dos serviços prestados pelo Conselho de Segurança Municipal para
atendimento da comunidade municipal, coroando o comando constitucional de
segurança como responsabilidade de todos e que vem concretizar a obrigação do
Estado no intuito de proteger e alcançar a satisfação do direito social à segurança
elencado na Magna Carta.
Assim, é a presente para a r. análise desta Casa de leis e posterior
aprovação, autorizando a celebração de Termo de Colaboração pelo Município de
Mandaguari com o CONSEG – conselho de Segurança Municipal, no ano de 2016.
Mandaguari, 20 de setembro de 2016.

Romualdo Batista
Prefeito Municipal

