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Indica  a  necessidade  do  aumento  do  efetivo
policial  no  1°  Pelotão  de  Polícia  Militar  de
Campos de Júlio.

 

Nos termos do disposto nos arts. 154, VII, e 160 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado de Mato Grosso (Resolução Nº 677, de 20 de Dezembro de 2006),
apresento à Mesa Diretora a presente INDICAÇÃO, para que seja remetida ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Mato Grosso, ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Estado de Segurança Pública e ao Excelentíssimo Senhor Comandante Geral
da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sobre a necessidade de lotação de mais
policiais militares no 1° Pelotão de Polícia Militar de Campos de Júlio.

 

JUSTIFICATIVA

 

Atendo, através da presente Proposição, ao pedido feito pelo vereador Enoque Alencar da
Silva, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Campos de Júlio, que clama pela
disponibilização de mais policiais militares para o 1° Batalhão de Polícia Militar de sua cidade.

De acordo com o Vereador, o 1° Batalhão de Polícia Militar de Campos de Júlio encontra-se
com déficit de servidores, uma vez que os policiais militares disponíveis não estão dando
conta de atender toda a demanda da cidade, principalmente em época de pandemia, onde
vários servidores são afastados das funções por terem contraído covid-19.

Tal deficiência acaba resultando num aumento incontrolável da criminalidade, já que o baixo
número de efetivo não é capaz de patrulhar e reprimir o crime em toda a extensão urbana e
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rural da cidade.

Pelo exposto, visando garantir a segurança de nossos cidadãos, envio a presente Indicação
ao Secretário de Estado de Segurança Pública e ao Comandante Geral da Polícia Militar do
Estado de Mato Grosso, na certeza de que essas autoridades não pouparão esforços no
sentido de atender este pleito tão importante.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 17 de Fevereiro de 2022

 

Max Russi
Deputado Estadual
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