
NOTA PÚBLICA DE APOIO

 As entidades abaixo assinadas, compostas de profissionais que militam e 
lutam por uma melhor e mais eficiente segurança pública no Brasil, e que confor-
mam o gabinete integrado de segurança pública, apoiam e aplaudem os parlamen-
tares e a própria Câmara dos Deputados pela criação da Frente Parlamentar em 
Apoio à Adoção do Ciclo Completo de Polícia no Brasil. 

 Atualmente, há um forte sentimento de insegurança e sensação de impuni-
dade entre os cidadãos brasileiros. Isso se deve aos índices de violência e de crimi-
nalidade cada vez mais alarmantes. Para solucionar essa demanda, um dos avanços 
necessários é a reforma da estrutura de segurança pública no Brasil, sobretudo no 
modo de atuação de seus órgãos policiais. O ciclo completo é um modelo mais 
eficiente, que melhora serviços e economiza recursos. Não por acaso, é empregado 
em praticamente todos os países.

 Faz-se então urgente, pertinente e oportuna a discussão de um novo modelo 
de polícia para os órgãos de segurança pública, o chamado Ciclo Completo de Polí-
cia. O Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados, ao avançarem no debate e 
buscarem a aprovação urgente das propostas legislativas do ciclo completo, aten-
dem aos mais justos anseios da população brasileira e à opinião quase unânime de 
estudiosos e profissionais da segurança pública do país.
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