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INDICO ao  Excelentíssimo  Senhor  Secretário
de Estado de Segurança Pública, com cópia ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, a
necessidade  de  realizar  retomada  do
funcionamento da Companhia Independente da
Polícia  Militar,  localizada  na  Vila  Operária,
município de Rondonópolis-MT.

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 às autoridades supracitadas, por meio do
qual aponto e INDICO a necessidade de realizar retomada do funcionamento da Companhia Independente
da Polícia Militar, localizada na Vila Operária, município de Rondonópolis-MT.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar a
Secretaria de Estado de Segurança Pública a necessidade de realizar retomada do funcionamento da
Companhia Independente da Polícia Militar, localizada na Vila Operária, município de Rondonópolis-MT.

No ano de 2001, foi criado o Núcleo de Polícia Militar, localizado na Vila Operária onde permaneceu por 16
anos até se transformar em Companhia Independente, no ano de 2017, pelo 4° Comando Regional da
Polícia Militar

Esta unidade tinha como objetivo atender 110 bairros e cerca de 90 mil pessoas. Além disso, a Cia
objetivava ser composta a princípio por 35 militares, com previsão de aumentar em mais 100% este efetivo,
podendo chegar a 80 policiais. E seria disponibilizadas quatro viaturas, com expectativa para o incremento
de mais quatro.

Tudo com o objetivo de garantir segurança ao local, oferecendo um trabalho ostensivo e preventivo feito por
meio de rondas e atendimento a comunidade.

Contudo, há 12 meses o prédio foi desocupado por não ter as condições mínimas de permanência. Pois a
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água estava totalmente comprometida, não podendo ser usada não para consumo, além da grande
infestação de pombos no local.

Valem ressaltar que as instalações elétricas e hidráulicas encontram-se precárias, o esgoto entupido, telhado
com diversas infiltrações, além de outras diversas irregularidades.

Tendo em vista que, o local não atende mais a demanda da comarca, além de estar com sua estrutura
totalmente deteriorada e insegura para o uso dos agentes de segurança pública que ali trabalham.

Solicito para que seja realizada a reforma ou construção de nova sede, com intuito de que ocorra a
reabilitação da Companhia Independente da Policia Militar, na região da grande Vila Operária, que irá
beneficiar mais de 110 Bairros e milhares de pessoas.

Desta forma, se tratando de um direito fundamental, endosso tal reivindicação dos moradores daquela
cidade, assim como dos profissionais que trabalham na região.

Pelos motivos acima justificados solicito aos meus Pares que aprovem a presente Indicação, tendo em vista
que trata de assunto de extrema relevância e de interesse público notório.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Outubro de 2019

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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