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Dispõe  sobre  criação  e  implementação  da
Patrulha Rural da Polícia Militar na zona rural
dos Municípios do Estado de Mato Grosso e dá
outras providências.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

       

Art. 1º Ficacriada a Patrulha Rural da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, voltada a combater a prática
de crimes na zona rural dos Municípios do Estado de Mato Grosso.

 

Art. 2º A Polícia Militar de Mato Grosso emitirá as normas e condições necessárias à execução desta lei, de
acordo com as condições e peculiaridades de cada Município do Estado de Mato Grosso.

 

Art. 3º A Polícia Militar de Mato Grosso deverá criar cronograma de rondas diárias em horários alternados na
zona rural do Município em que exista Destacamento, Batalhão, Guarnição ou similares desta, bem como,
disponibilizar um telefone exclusivo para atendimento da comunidade da zona rural, fortalecendo assim a
segurança e a presença da Polícia na comunidade rural.

 

Art. 4º Fica facultado ao Governo do Estado, diretamente ou por intermédio de fundo específico destinado à
Segurança Pública, criar campanhas publicitárias visando esclarecer e conscientizar a população sobre a
necessidade da patrulha rural, visando o combate da violência e a pratica de crimes na zona rural do Estado
de Mato Grosso.
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Art. 5º O Estado de Mato Grosso, no âmbito da política estadual de Segurança Pública, estimulará e apoiará
o sistema na execução desta Lei, mediante incentivos aos Municípios, conjuntamente com a Secretaria de
Estado de Segurança Pública e órgãos afins, a criar formas de viabilizar esta Lei através de parcerias ou
convênios.

 

Art. 6º A concessão de recursos a Patrulha Rural dependerá de regulamentação do Governo do Estado,
observada sua conveniência e oportunidade.

 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Até pouco tempo atrás, a violência existente na zona urbana dos grandes centros, especialmente das
cidades metropolitanas, não era constatada na zona rural desses mesmos Municípios.

O campo sempre foi sinônimo de paz, tranquilidade e segurança, o que não mais ocorre nos dias atuais.

Com o efetivo combate ao crime na capital do Estado e nas grandes cidades do Estado de Mato Grosso, a
criminalidade foi também direcionada ao campo.  

Nos últimos anos assistimos de perto, casos de violência envolvendo o homem do campo, mediante a prática
criminosa dos mais variados tipos, como de pistolagem, roubo de veículos, tratores, máquinas e implementos,
defensivos agrícolas, animais, entre tantos outros.

A par desta nova realidade, necessário que o Estado tome providencias efetivas de combate a essa nova
modalidade de crimes, mediante medidas paliativas, como por exemplo da patrulha rural.

Sempre que é notada a presença efetiva da Polícia Militar em determinado Bairro ou região é possível
constatar que há uma significativa diminuição na criminalidade daquele local.

Sendo assim, com a aplicação da presente Lei, será possível ao Estado amenizar a criminalidade,
oferecendo maior segurança e qualidade de vida ao honrado homem do campo.

Com a presença efetiva e massificada da Polícia Militar na zona rural, principalmente em horários diversos, e,
com a disponibilidade de um telefone especifico para atendimento de moradores da zona rural dos
Municípios, restará evidente a redução da criminalidade na zona rural.

Nobres pares, por tudo isso, mais do que necessária, é urgente a necessidade de aprovação da presente lei,
de modo a proporcionaraos munícipes da zona rural melhor qualidade de vida e tranquilidade sempre
experimentada pelo homem do campo.

Face ao exposto, e, para que o objetivo pretendido possa ser alcançado, na forma aqui disposta, cumpre-me
levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e a elevada apreciação dos distintos Pares, aos quais
conclamo, nesta oportunidade, dispensarem o mesmo apoio para sua regimental e merecida aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Maio de 2019
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Toninho de Souza
Deputado Estadual
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