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Com fulcro no Art. 154, inciso IX, do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, requeiro ao Presidente
da Comissão de Segurança Pública e Comunitária, Deputado Cel. Pery Taborelli, que determine a
convocação do Excelentíssimo Senhor João Batista Pereira de Souza – Presidente do Sindicato dos
Servidores Penitenciários do Estado De Mato Grosso, em data e hora a ser definida por está Comissão, para
esclarecer a matéria veiculada no portal Gazeta Digital, no dia 09 de fevereiro do corrente ano, que tinha
como titulo “Presos Curtem Carnaval exibindo “dinheiro do Tráfico” em selfies”.
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Emanuel Pinheiro
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

O presente expediente (requerimento) refere-se à realização de convocação do Excelentíssimo Senhor João
Batista Pereira de Souza – Presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado De Mato Grosso,
em data e hora a ser definida por está Comissão, para esclarecer a matéria veiculada no portal Gazeta
Digital, no dia 09 de fevereiro do corrente ano, que tinha como titulo “Presos Curtem Carnaval exibindo
“dinheiro do Tráfico” em selfies”.

Cada vez mais a onde de insegurança assola a população Mato-grossense.

Recentemente o site Gazeta Digital, divulgou uma matéria em que os presos realizavam uma selfie, com
dinheiro do tráfico. Um verdadeiro absurdo!!!

Portanto, considerando o exposto e propugnando alcançar o desiderato pretendido, com as explicações
técnicas e legais julgadas convenientes, cumpre-me levar ao conhecimento e qualificada apreciação dos
meus distintos Pares a presente matéria legislativa, aos quais solicito, nesta oportunidade, o apoio
necessário para a sua regimental acolhida e merecida aprovação.     
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