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Protocolo

Excelentjssimo Senhor Presidente da Câmata Municipal de Cascavel;

A Càmara Municipal de Cascavel, por meio de seu repÍesentante legal, subscritor da presente

proposição legislauva, nos teÍmos que Íegem o aÍts. 157 e 158 do Regimento Interno desta Casa

de Leis, hipoteca lfOçÃO DE APOIO à Sugestão n" 16, de 2018, fruto da Ideia Legislativa n"
102.498, que tem como objetivo isentar da rncidência do Imposto sobre a Renda da Pessoa

Física (IRPF) os policiais militates que recebam menos de dez salátios mínimos,

Dê-se ciência desta Moção ao Excelentíssimo Senhor Rodrigo Pacheco, Presidente do Senado
Federal, pâÍa que igualmente cientifique a todos os Senadores da República.

É a Moção, Sala das Sessões

Cascavel, 10 de setembro de2027

f 'nu'^l*'jt
Policial Madril
Vereadot/PSC

Exposição de Motivos

Â presente moção tem poÍ objeuvo manifestar ÂPOIO à Sugestão n" 1.6, de 2018, fruto da Ideia
Legrslativa n" 1.02.498, que tem como objetivo isentar da incidência do Imposto sobre a Renda da Pessoa

Física (IRPF) os poüciais militares que recebam menos de dez salários mínimos.

A tefedda Ideia Legislattva foipÍoposta pot um cidadão do Rio deJaneiro, que sugeriu a isenção
do IRPF aos policiais militares que ganham menos de dez salários míni.mos, sob a justificaiva de que
referida profissão possü o maior dsco de moÍte do país e que os policiais )á sáo bastante onerados pata
maÍlteÍ a ptópría seguÍança, inclusive com despesas de compÍa e manutenção de veículos, uma vez que
não podem se utiüzar de transporte público coletivo, sendo, portanto, justo que a classe teceba tal benesse

fiscal.

No período de 3 de abril a 8 de julho do ano de 2018, a ideía alcançou apoiamento superior a
20.000 (vinte mil) manifestações individuais, sendo então transformada na Sugestão n" 16, de 2018, e

posteriormente encaminhada à Comissão de Dteitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), para
opiruão sobre a sua admrssibilidade e conteúdo, de acordo com a Resolução do Senado Federal n" 19, de

2015.

Na análise da referida Sugestão, a CDH além de entender seÍ a mesma meritôria e merecedora
de acatamento, também sugeriu que fosse ampliada de modo a abnnget todas as categorias de

profissionais de segurança pública indicados no aÍt. 144 da Constituição Federal.

Nessa esteira, a pÍesente ptoposição visa manifestat total apoio à referida
igualmente entendemos que os agentes de segutança pública meÍecem tÍâtamento
esses profissionais estão üariameÍrte submetidos à riscos, pressões e diÍiculdades.
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Segundo dados apresentados no próprio paÍeceÍ da CDH, exúaídos de um estudo pubücado

no âno de 2015, reahzado pelo Fórum Brasileiro de Segutança Púbüca, pelo Núcleo de Estudos em
Orgaruzações e Pessoas da FGV e pela Secretada Nacional de Segurança Pública do Ministério daJustiça,
o qual coÍrtou com 70.323 profissionais de segurançâ pública, dentre eles poüciais miütates, civis,
rodoviários federais, federais, bombeiros e guardas municipais,75,60/o desses ageÍltes 1âÍotam alvo de
ame ça quando em serviço e 53,7o/o fota de sewiço, além do mais,61.,9o/o tiveram algum colega ptóximo
víuma de homicídio em sewiço e70o/o vivenciaram a mesma hipótese estando o colega vitimado fora de

serviço, ou seja, os mesmos enfrentam

Ademais, ainda segundo a pesqüsa, 75,60/o dos ptofissionais de segurança pública foi
diagnosticado com ulgrrm tipo de disúrbio psicológico; 50,4o/o afumam iá ter passado por diÍiculdade
financeira pata garurrtsr o ptóprio sustento da famlta e, telativamente aos hábitos, 61.,80/o alegaram que

evitam utiltzar o transpoÍte público coletivo, conforme múto bem salientado na Ideia Legislativa n"
1,02498; e aínda,44,3o/o escondem a farda ou o distintivo no tajeto entÍe a casa e o ftabalho; 39,1o/o

declararam que limitam o círculo de amizade e convívio aos colegas de ttabalho e 35,2o/o escondem de

conhecidos o fato de que são da categorta.

Sendo assim, conclui-se da análise da refedda pesqüsa que os ptofissionais da segurança pública
além de exeÍceÍem uma função de alto tisco, estando expostos diariamente à perigo de vida, também em
sua gtande maioria enfrentam üficuldades ftnanceiras, de modo que entendo set justa a concessão de

isenção do IRPF a esses agentes, o que lhes proporcionaría ganho salaríal, na medida em que os mesmos
emprestam sua saúde, juventude e vigor físico em prol da sociedade.

Dessa forma, pelos motivos acima expostos, manifesto meu total apoio à Sugestão n" 16, de

2018, fruto da Ideia Legislativa n" 1.02.498, paÍâ que seja concedida a isenção do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física (IRPF) a todas as categodas de profissionais de segutança pública indicados fio 

^Ít.744
da Constituição Federal que recebam menos de dez salários mínimos nacional.
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