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INDICO ao  Excelentíssimo  Senhor  Secretário
Estadual de Segurança Pública, Delegado Geral
da  Polícia  Judiciária  Civil,  com  cópia  ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Mato
Grosso, a necessidade de viabilizar, em caráter
de  urgência,  o  início  das  obras  para  a
construção  da  nova  sede  da  Delegacia  de
Polícia Civil do município de Campo Verde-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 ás autoridades supracitadas, por meio do
qual aponto, a necessidade de viabilizar, em caráter de urgência, o início das obras para a construção da
nova sede da Delegacia de Polícia Civil do município de Campo Verde-MT.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar ao Poder
Executivo, a necessidade de viabilizar, em caráter de urgência, o início das obras para a construção da nova
sede da Delegacia de Polícia Civil do município de Campo Verde-MT.

O município de Campo Verde-MT, possui aproximadamente 50mil habitantes e localiza-se a 140Km da
Capital. Se destaca por ser o quarto maior produtor agrícola de Mato Grosso e o décimo no contexto
nacional.

Campo Verde-MT dispõe de uma delegacia de polícia civil, pertencente a Regional de Primavera do
Leste-MT e a estrutura predial atual encontra-se precária e restrita, não atendendo de maneira eficaz a
população daquele município.

Tratativas já ocorreram outrora para que um novo prédio fosse construído para instalar a delegacia, sendo o
terreno doado pela gestão municipal e a obra de construção viabilizada pelo Governo Estadual.

Em janeiro do corrente ano, a escritura definitiva do terreno onde será construída a nova delegacia de Polícia
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Civil de Campo Verde foi entregue a Secretaria Estadual de Segurança Pública juntamente com o Projeto
Arquitetônico.

A nova delegacia terá 757,4 metros quadrados e será construída em uma área de 2 mil metros quadrados. A
execução da obra foi orçada em R$ 1,6 milhão.

Desse valor, R$ 400 mil foram garantidos pelo município - sendo que R$ 200 mil serão viabilizados pela
Prefeitura – valor que foi devolvido pela Câmara de Vereadores referente a sobra do duodécimo do primeiro
semestre deste ano; R$ 160 mil foram arrecadados pela Comissão Pró-construção da Delegacia através de
promoções e eventos, e R$ 47 mil foram arrecadados na forma de material de construção doados pela
população. E ainda, a Prefeitura se encarregará também pela terraplanagem do terreno.

Diante do que foi exposto é que apresentamos a proposição em questão para que o Poder Executivo
Estadual, viabilize em caráter imediato, recursos para que esse projeto seja concretizado.

Essa é uma obra muito importante para a sociedade que precisa estar amparada pelos gestores públicos e
ainda com melhores condições para os policiais que ali desempenham suas atividades.

Fica o exemplo do engajamento do poder público municipal e da sociedade na construção da nova delegacia,
aguardando uma posição do governo estadual para que essa união permaneça e a obra seja concretizada.

A demanda foi encaminhada a este Gabinete através do Conselho Estadual de Segurança Pública –
COMSEP – Presidente Luiz Ricardo de Souza e pelo Comitê Organizador PSL do município de Campo
Verde-MT – Presidente Ricardo Evangelista.

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 21 de Junho de 2020

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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