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ASSE :LEIA LEGISLATIVA 

Dep. Estadual 'outora Juliana - PRB/AC 

INDICAÇÃO N°  /21 /2018 

Indico, nos termos dos arts. 169 a 171, da Resolução nb  86/1990 - 

Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Acre que, após 

ouvida a Mesa Diretora da ALEAC, seja encaminhado expediente ao Governo 

do Estado do Acre, para que a Secretaria Estadual de Polícia Civil promova a 

criação da Divisão de Saúde da Polícia Civil, visando garantir, de forma 

permanente, atendimento médico multidisciplinar aos seus membros, atuando 

principalmente na prevenção de doenças laborais. 

Sala das Sessões "Deputado Francisco Cartaxo", 

07 de agosto de 2018. 

Deputadrtiliana 

Partido Republicano Brasileiro - PRB/AC 
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JUSTIFICATIVA 

Trabalho noturno, escalas ininterruptas, convivência frequente com 

condições adversas e mazelas sociais são apenas poucos exemplos do que 

enfrentam os profissionais da polícia civil. 

Somados todos esses fatores, a probabilidade de um profissional 

policial ser acometido por doenças físicas ou psíquicas é enorme. 

Pela natureza perigosa da profissão, há uma linha tênue entre a 

naturalização de fatos anormais, como ocorre no dia a dia dos policiais, e a 

manifestação de doenças físicas e psicológicas. 

Em que pese já exista alguns atendimentos médicos específicos 

voltados para os policiais civis, esta parlamentar entende que a prevenção é a 

medida mais acertada. 

Uma das formas de viabilizar o pretenso avanço para a classe policial é 

a realização de parcerias entre instituições públicas de saúde e a pasta 

responsável pelos referidos servidores da segurança. 

A participação de equipe multidisciplinar é fundamental, principalmente 

pelo fato de que o mapeamento dos problemas de saúde mais incidentes nos 

policiais civis é de suma importância 

Com a criação da Divisão de Saúde, os integrantes do quadro de 

pessoal da polícia civil passarão a contar com programas e campanhas 

permanentes, ou seja, não contarão apenas com a assistência médica curativa, 

mas principalmente com a preventiva. 
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Outro fator que deve ser levado em consideração no ato de 

implementação do benefício buscado pela proposição em tela é a abrangência 

dos policiais civis aposentados, haja vista a imensurável contribuição dada, por 

anos, ao nosso Estado. 

Dessa forma, como representante do povo do Acre, esta subscritora 

apresenta a presente proposição. 

Sala das Sessões "Deputado Francisco Cartaxo", 

07 de agosto de 2018. 
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