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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 reformar o prédio do Núcleo de
Polícia  Militar  do  Distrito  de  Santa  Elvira,
município de Juscimeira-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 reformar o prédio do Núcleo de Polícia Militar do Distrito de Santa
Elvira, município de Juscimeira -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 reformar o prédio do Núcleo de Polícia Militar
do Distrito de Santa Elvira, município de Juscimeira -MT.

O Núcleo de Polícia Militar de Santa Elvira, pertence ao 4° Comando Regional, com sede no município de
Rondonópolis-MT. Atualmente, o núcleo dispõe de somente nove policiais militares lotados na unidade, um
número considerado baixo, tendo em vista, o tamanho da extensão rural do município.

Contudo, a falta de estrutura no prédio é um mais um dos problemas enfrentados pelos policiais lotados
daquela unidade. Uma vez que, a instalação não atende a demanda da comarca, pois esta com sua
estrutura totalmente deteriorada e insegura para o uso dos agentes de segurança pública que ali trabalham.

O prédio do Núcleo da Polícia Militar encontra-se com diversos danos em sua estrutura, sendo estes: piso,
pintura, parte elétrica, forro, madeiramento e telhado. Além disso, vale ressaltar que há muito tempo o local
não passa por reformas.

Observando isso, é sabido que esta unidade deve ser um ambiente adequado para que policiais possam
desenvolver suas atividades, realizar reuniões, alimentação e outros. Assim como, possa possibilitar um
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atendimento de qualidade à população.

Desta forma, se tratando de um direito fundamental, endosso a reivindicação dos moradores daquela cidade,
assim como dos profissionais que estão lotados no Núcleo.

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 05 de Março de 2020

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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