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Indica  a  necessidade  da  implantação  de  um
destacamento  de  Polícia  Militar  no  Distrito
Campina  do  Araguaia  no  município  de  Bom
Jesus do Araguaia – MT.

Com fundamento no artigo 160, II do Regimento Interno desta Casa de Leis, indica ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado, Pedro Taques, com cópia ao Excelentíssimo Senhor Secretário de
Segurança Publica do Estado de Mato Grosso, Gustavo Garcia, mostrando-lhes a necessidade de viabilizar
recursos para implantação de um Destacamento de Polícia Militar no Distrito de Campina do Araguaia, no
Município de Bom Jesus do Araguaia-MT.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição legislativa, que tem por objetivo mostrando-lhes a necessidade de viabilizar recursos
para implantação de um Destacamento de Polícia Militar no Distrito de Campina do Araguaia, no Município
de Bom Jesus do Araguaia-MT.

É de suma importância para essa comunidade, o resguardo do interesse público primário considerando a
fragilidade do atual sistema de segurança pública e a porosidade dos nossos distritos mato-grossenses que
tem alcançado altos índices de problemas sociais e que isso tem refletido na violência e é necessária a
presença do Estado nessas situações.

Além disso, a Constituição Federal, através do artigo 144 § 5º estabelece: “A segurança pública, dever do
Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Às polícias militares
cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares,
além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.”

Por estas razões e considerando que é nosso dever como representante de nossa gente neste Parlamento,
que solicito aos Nobres Pares a aprovação desta indicação, que vem ao encontro dos anseios daqueles que
vivem no campo, produzindo alimentos para abastecer a todos.
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