PL 40/2019

JUSTIFICATIVA

Este Projeto de Lei foi inspirado por outro semelhante, apresentado e aprovado pelo deputado
estadual Marcelo Freixo (PSOL), no Rio de Janeiro e foi originalmente apresentado nesta Casa pelo ex
Deputado Pedro Ruas.
Conforme sua justificativa original:
Os trabalhadores da segurança pública fazem parte de uma das categorias mais vulneráveis a
acidentes, doenças físicas e mentais provocadas pelo exercício profissional, além da morte violenta. A
sobrecarga de trabalho e as condições insuficientes provenientes da falta de investimento afeta diretamente
servidores civis e militares que atuam na segurança pública.
Diversos estudos apontam índices alarmantes de mortes provocadas por doenças físicas e mentais,
além de afastamento do trabalho e aumento de suicídio.
Apesar do tamanho e da complexidade do problema, existe atualmente uma carência legislativa que
garanta a esses trabalhadores um programa efetivo de saúde e qualidade de vida. O Projeto de Lei que
apresento nesta Casa Legislativa vai ao encontro da Portaria Interministerial SEDH/MJ nº 2, de 15 de
dezembro de 2010, que estabelece as Diretrizes Nacionais de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos dos
Profissionais de Segurança Pública.
Quando falamos em garantir o direito à saúde destes trabalhadores, falamos de uma série de
políticas de prevenção que incluem o uso de equipamentos de segurança adequados, treinamentos, apoio e
acompanhamento psicológico, incentivo à prática de atividades físicas e alimentação saudável, além de
jornadas de trabalho que garantam o tempo adequado de descanso e lazer.
É de interesse do Estado a criação e manutenção de um programa que pense de forma permanente e
eficaz formas de manter os servidores da segurança pública com saúde. Investir no treinamento e qualidade
de vida desses trabalhadores é investir no segmento com um todo, visto que são estes os agentes que atuam
na linha de frente para garantir a segurança dos cidadãos.
Espero, através deste PL, garantir condições dignas e necessárias de trabalho aos profissionais da
segurança pública, que sacrificam suas vidas diariamente. Solicito que esta Casa Legislativa analise a
presente proposta.
Sala de Sessões,

Deputado(a) Luciana Genro
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