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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  disponibilizar  uma  viatura
descaracterizada  para  Polícia  Civil  do
Município de Juscimeira - Mato Grosso.

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 as autoridades supracitadas, por meio do
qual aponto e INDICO a necessidade de disponibilizar uma viatura descaracterizada para Polícia Civil do
Município de Juscimeira - Mato Grosso.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de disponibilizar uma viatura descaracterizada para Polícia Civil do
Município de Juscimeira - Mato Grosso.

Segundo última pesquisa do IBGE no ano de 2017, estimava-se que Juscimeira estivesse com 10.971 (dez
mil novecentos e setenta e um) habitantes. Localizada no Vale do São Lourenço, o município é cede de três
distritos, Irenópolis, Santa Elvira e São Lourenço de Fátima. E está há 159 km da capital Cuiabá.

 Contundo, atualmente o município carece de viatura da Polícia Civil, o que esta ocasionando dificuldade
para os policiais desenvolvam trabalho investigativo, uma vez que, o município encontra-se com diversos
processos em andamento.

Dado a necessidade da disponibilização de viatura descaracterizada para polícia e se tratando de um direito
fundamental, pois a Segurança Pública é de dever do Estado, endosso a reivindicação das famílias que
residem naquela cidade, pois entendo que a Segurança é um dos pilares para o desenvolvimento de uma
comunidade.
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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 23 de Outubro de 2019

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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