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INDICO ao Excelentíssimo Senhor Ministro da
Justiça  e  Segurança  Pública,  ao  Secretário
Estadual de Segurança Pública, com cópia ao
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
e  Governador  do  Estado  de  Mato  Grosso,  a
necessidade  de  renovar  a  frota  veicular  das
Delegacias Regionais da Polícia Judiciária Civil
(Cáceres, Pontes e Lacerda e Tangará da Serra)
que atuam na faixa de fronteira do Estado de
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 ás autoridades supracitadas, por meio do
qual aponto e INDICO a necessidade de renovar a frota veicular das Delegacias Regionais da Polícia
Judiciária Civil (Cáceres, Pontes e Lacerda e Tangará da Serra) que atuam na faixa de fronteira do Estado
de Mato Grosso.                

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar ao Poder
Executivo Federal e Estadual, a necessidade de renovar a frota veicular das Delegacias Regionais da Polícia
Judiciária Civil (Cáceres, Pontes e Lacerda e Tangará da Serra) que atuam na faixa de fronteira do Estado
de Mato Grosso.

A faixa de fronteira é a principal rota de entrada de drogas e armamentos que abastecem os grandes centros
urbanos. O Brasil tem 16,8 mil quilômetros de fronteiras, sendo a maior parte, 9.523 quilômetros, de rios,
lagos e canais. As fronteiras secas correspondem a 7.363 quilômetros.

Em razão de sua importância estratégica e geopolítica, as regiões de fronteira são áreas de preocupação
central para a defesa e segurança nacional. São o ponto de encontro entre nações, e, portanto, parte
sensível do território pátrio, o que exige um enquadramento especial dentro das políticas definidas para a
salvaguarda da sociedade e proteção do Estado.

1



Indicação - sqw5hxg5

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

A fronteira do Estado de Mato Grosso com Bolívia, com 730 Km de extensão, representa um dos principais
pontos de conexão para a transferência de ilícitos transnacionais, a exemplo de carregamentos de narcóticos
e armas e ainda contrabando e descaminho de bens e valores, além de evasão de divisas e roubos de
veículos.

A região conta com três delegacias da Polícia Judiciária Civil, instaladas nos municípios de Tangará da Serra,
Pontes e Lacerda e Cáceres.  

Nesse contexto e conforme demanda encaminhada a este Gabinete, pelo Ilustríssimo Senhor Mário Rezende
Demerval, Diretor Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, é que apresentamos a
presente proposição no sentido de que essas Delegacias Regionais sejam melhor equipadas e estruturadas.

Oportuno mencionar que essas Delegacias atendem em torno de 28 municípios e possuem em seu quadro
patrimonial 14 camionetes próprias com aproximadamente 10 anos de uso, sendo que 10 unidades não
funcionam, restando apenas o quantitativo de 04 veículos para atender toda a região de fronteira e demais
municípios.

Ressaltamos que a necessidade da renovação da frota veicular dessas Delegacias se perfaz em caráter
urgência, e no bojo dos princípios da eficiência e economicidade, essa aquisição seja em forma de locação o
que facilita a manutenção dos veículos e a substituição em casos de acidentes de maneira mais célere.

Por fim, ainda de acordo com levantamento da Diretoria Geral da PJC/MT, o quantitativo a ser
disponibilizado para as delegacias regionais em substituição a frota própria atual seria no total de 23 veículos,
sendo 09 no modelos SUVS e 14 camionetes e devidamente descaracterizas em razão da atividade
finalística a ser desempenhada nas fronteiras.

Na certeza de que a soma de esforços entre os governos federal e estadual no combate as infrações penais
perpetuadas nas fronteiras do Estado de Mato Grosso, devem persistir em prol da sociedade é que
apresentamos a demanda em referência.

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 25 de Maio de 2020

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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