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Indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado  de  Mato  Grosso,  com  cópia  ao
Ilustríssimo  Senhor  Comandante  Geral  da
Polícia  Militar  do  Estado  de  Mato  Grosso,  a
necessidade da instalação de 01 (um) posto da
Policia Militar na estrada da Ponte de Ferro,
entrada da Comunidade Recanto Tranquilo (em
frente ao Bar do Gaúcho), em Cuiabá MT.

     Nos termos do art. 160 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, indica ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado de Mato Grosso, com cópia ao Ilustríssimo Senhor Comandante Geral da
Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a necessidade da instalação de 01 (um) posto da Policia Militar na
estrada da Ponte de Ferro, entrada da Comunidade Recanto Tranquilo (em frente ao Bar do Gaúcho), em
Cuiabá MT.

JUSTIFICATIVA

Justifica-se a indicação, pelo fato da Comunidade Rural Recanto Tranquilo e Região vir sofrendo com a ação
de marginais que invadem chacaras e fazendas realizando assaltos e também a desovas de cadaveres,
além de utilizarem a regiao para esconder carros roubados na cidade de Cuiabá-MT.

A  pouca seguranca da região é feita pela Companhia da Polícia Miliar do bairro Três Barras, que quando há
um chamado tem que deslocar viatura do referido bairro para atender dando oportunidade aos bandidos de
foragir, devido a distancia da cidade.

Sabendo disso os bandidos estão usando a região para suas praticas criminosas. A instalacao de um posto
policial no entroncamento das comunidades Recanto Tranquilo e Ponte de Ferro servirá para inibir a ação
destes vandalos, oferecendo assim segurança para a população local.

Com isso, por se tratar de um pedido de suma importância, contamos desde já com o apoio dos Nobres
Pares para sua aprovação e seu acolhimento pelas autoridades competentes. 
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Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 17 de Abril de 2018

 

Nininho
Deputado Estadual
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