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INDICO ao  Excelentíssimo  Senhor  Secretário
de  Estado  de  Segurança  Pública-SESP,  com
cópia ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado, a necessidade de disponibilizar armas
de  fogo,  do  tipo  espingardas  calibre  12  e
munições  para  atender  a  Policia  Militar  de
Pontal do Araguaia-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 as autoridades supracitadas, por meio do
qual aponto e INDICO a necessidade de disponibilizar armas de fogo, do tipo espingardas calibre 12 e
munições para atender a Policia Militar de Pontal do Araguaia-MT.

 

JUSTIFICATIVA

 

 

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de disponibilizar armas de fogo, do tipo espingardas calibre 12 e
munições para atender a Policia Militar de Pontal do Araguaia-MT.

A Policia Militar de Pontal do Araguaia possui apenas 2 pistolas .40 e um revólver calibre 38, para utilizá-las
no enfrentamento e combate à criminalidade na região.  

Hoje, os criminosos utilizaram de armas modernas e de grosso calibre no enfrentamento às forças de
segurança e, muitas vezes a força de resposta não é a esperada  perante as ações praticadas pelos
criminosos, em decorrência da falta de armamento adequado para aquela situação.
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Esse crescente aumento no índice de confronto, decorrente do enfrentamento por parte dos infratores, exige
que as forças policiais estejam altamente armadas e equipadas.

A qualidade destes armamentos e equipamentos é preponderante para garantir a segurança dos policiais
durante a execução das diversas tarefas exigidas no dia a dia, bem como, e principalmente, da vida humana

Nesse sentido, e principalmente pelo fato de o município ter uma vasta extensão rural, seria de grande
necessidade o reaparelhamento de armas com a disponibilização de espingardas calibre 12 e munições para
a PM de Pontal do Araguaia. 

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 26 de Maio de 2020

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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