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INDICO ao Excelentíssimo Senhor Ministro de
Estado  da  Justiça  e  Segurança  Pública  com
cópia  ao  Secretário  de  Estado  Segurança
Pública, a necessidade de renovação da frota da
Polícia  Judiciária  Civil,  junto  a  Delegacia
Regional de Tangará da Serra/MT que realiza a
Segurança Pública na região de Fronteira com
a Bolívia.

Com fulcro no Art. 160, II, do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação favorável do
Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo ás autoridades supracitadas, por meio do
qual aponto e INDICO a necessidade de renovação da frota da Polícia Judiciária Civil, junto a Delegacia
Regional de Tangará da Serra/MT que realiza a Segurança Pública na região de Fronteira com a Bolívia.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar ao Poder
Executivo Estadual e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública a necessidade de renovação da frota da
Polícia Judiciária Civil que realiza a Segurança Pública nas Fronteiras.

 

Ao longo dos anos de 2013/2014/2015, o Ministério da Justiça e a Secretaria de Estado de Segurança
Pública, celebraram convênio para aquisição de viaturas através da ENAFRON – Estratégia Nacional de
Segurança Pública nas Fronteiras, com o objetivo de fortalecer a atuação da polícia no combate ao
narcotráfico.

 

Na oportunidade, foram adquiridas as seguintes viaturas:
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MARCA MODELO COMBUSTIVEL PLACA COR

MITSUBISHI L 200 TRINTON DIESEL NPJ-9025 PRATA

RENAULT DUSTER 1.6 d 4X2 FLEX QBI-7919 PRATA

RENAULT M SOBERANA DIESEL NJO-2461 BRANCA

MITSUBISHI L 200 TRINTON DIESEL OBA-8474 PRETA

MITSUBISHI L 200 TRINTON DIESEL NPJ-9186 PRATA

MITSUBISHI L 200 TRINTON DIESEL NPJ-9336 PRATA

RENAULT DUSTER 1.6 d 4X2 FLEX QBI-7589 PRATA

 

Além dessas viaturas, também deve ser ressaltado que foi adquirida uma viatura Mitsubishi, L-200 Triton,
Placa OBG-1834 que se encontra no pátio da Gerência de Transportes da Polícia Judiciária Civil em
Cuiabá/MT, devidamente baixada, uma vez que não possui condições de uso.

 

Nesse sentido, observa-se que as viaturas encontram-se patrulhando a faixa de fronteira há
aproximadamente 07 anos, lapso temporal esse que evidencia o desgaste e sucateamento das viaturas que
na maioria das vezes percorrem estradas vicinais sem condições adequadas de trafegabilidade.

 

Tal situação, aliada a falta de manutenção nas viaturas ao longo dos anos resulta na limitação de atuação da
Polícia Judiciário Civil, razão pela qual, faz-se necessário a renovação da frota para permitir uma
operacionalização mínima na região de fronteira.

 

Assim, visando conferir melhores condições aos agentes que promovem a segurança pública, em especial
na região de fronteira conclamo meus pares na aprovação da presente indicação.

 

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 09 de Abril de 2019

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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