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uma moção de apoi
Constituição nO -l/.Q.P'í'WI

estaduais e di rit '.
d ração Nacional Sindical dos Servidores Pen enciári - FENASPEN
110 em todas as Assernbleias Leqislativas : rasil visando o

encaminhar to de apoio ao congresso nacional para que a PEC 14/2016 ganhe ainda
mais força - possa ser aprovada o quanto antes.

Senhores Deputados, o projeto é de suma importância para o Brs
libera as polícias civis e militares das atividades de guarda, inclusive externa, e
de presos, além de igualar os direitos de agentes penitenciários e polici is.

Major Amarante 390 Arigolândia Porto VelholRO.
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o Parlaments que subscreve requer à Mesa Diretora, na forma regimental,
ederal e à Câmara dos Deputados uma Moção de Apoio à

Constituição nO 14/2016 do Senado Federal, que "Cria as polícias
estaduais e distrital".

Requer Moço de Apoio fi Proposta de
Emenda à con ltuição nO 14/2016 do
Senado F er , que "Cria as polícias
penitenciárias federal, estaduais e distrital".

Plenário das deliberações, 29 de agosto de 2017. r
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Outro ponto importante é que essa PEC fortalece a gestão, vigilância,
escolta e custódia dentro sistema penitenciário, atividades típicas de Estado, já que a
tentativa de terceirização dessas atividades tem se mostrado falha, como os casos de
verdadeiros massacres que ocorreram recentemente no Estado do Amazonas.

Ademais, os agentes penitenciários vivem um íimbo, ficando à mercê da boa
vontade dos governos, já que quando se trata de discutir aumento salarial e vantagens,
não são considerados de segurança pública, mas se tentam fazer uma paralisação, por
exemplo, são enquadrados como policiais, sendo impedidos de se manifestar.

Importante ainda afirmar que essa PEC foi aprovada pela Comissão de
Constituição e Justiça do Senado Federal e já passou pelas 5 sessões necessárias para
discussão daquele plenário, estando apta a ser votada e aprovada a qualquer momento.

Portanto, consciente da conjuntura da nossa sociedade e com o dever de
bem representar seu povo, e 'ta Casa de Leis participará da história como uma apoiadora
da PEC 14/2016, r srcutiri o bem e revolucionando o sistema prisio nosso país.

Par' tan , ontarnos com o apoio e o voto de \L ssas Exce A nelas para
aprovação desse Reqú irnento de Moção de Apoio .
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