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Com Fulcro no artigo 154 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora,
após ouvido o Soberano Plenário, que determine a convocação de Audiência Pública no dia 20 de fevereiro
de 2015, ás 19 horas, a ser realizada na Câmara Municipal do município de Guarantã do Norte - MT, com a
finalidade de debater e discutir a segurança pública, abrangendo efetivo policial, estrutura física e projetos
pertinentes a área de segurança na região norte do Estado.

Essa Audiência Pública contará com a presença dos Senhores Deputados Estaduais, devendo ser convidado
o Governador do Estado, Secretário de Estado de Segurança Pública, Comandante Geral de Policia Militar
do Estado de Mato Grosso, Diretor Geral do Campo de Provas Brigadeiro Velloso (Base Aérea Serra do
Cachimbo), Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos, Deputados Federais, Senadores, Tribunal
de Justiça, Prefeitos de Guarantã do Norte, Terra Nova do Norte, Matupá, Peixoto de Azevedo e Novo
Mundo, Vereadores de Guarantã do Norte, Terra Nova do Norte, Matupá, Peixoto de Azevedo e Novo Mundo,
Igrejas, Universidades, Autoridades Militares, Delegados e demais autoridades civis de Guarantã do Norte,
Terra Nova do Norte, Matupá, Peixoto de Azevedo e Novo Mundo. 
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JUSTIFICATIVA

A segurança pública estadual merece uma discussão aberta a comunidade, pois a mesma é a maior vítima
de todo o caos instalado. É público e notório o perigo a cerca deste tema, necessitando viabilizar com
urgência, mecanismos para sanar ou coibir de imediato tantas atrocidades cometidas.

O aumento de efetivo policial é necessário pois a maioria dos municípios tem carência de oficiais, que são os
responsáveis por prevenir, intervir e investigar os crimes ocorridos. Assim, além deste aumento de pessoal,
também é necessário o respaldo quanto a estrutura física, de extrema necessidade para que os serviços
possam ser realizados e elucidados com agilidade.

Projetos para a concientização de crianças e adolescentes nas escolas são de suma importância, para que
estes, que são o futuro da nação, não se corrompam e busquem uma vida, nomeada como fácil, porém de
inúmeros riscos e infelicidades. Os adultos por sua vez, merecem receber cursos profissionalizantes para
acreditar que podem buscar um crescimento profissional longe deste sub - mundo de roubos, mortes e
drogas.

Vale ressaltar que o município de Guarantã do Norte e municípios vizinhos, que faz divisa com o Estado do
Pará, tem um fluxo intenso, pois tem a BR - 163, que liga os dois Estados. Assim, é com extrema
preocupação que manterei a insistência nesta pauta voltada para o bem estar do cidadão mato-grossense.

Diante destas razões, solicito o apoio dos nobres Pares para aprovação. 
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