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INDICO ao  Excelentíssimo  Senhor  Secretário
de  Estado  de  Segurança  Pública-  SESP,  ao
Comandante Geral da Polícia Militar, com cópia
ao  Excelentíssimo  Senhor  Governador  do
Estado, a necessidade de aumentar o efetivo de
servidores da Polícia Militar no município de
São José do Rio Claro-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 aumentar o efetivo de servidores da Polícia Militar no município de
São José do Rio Claro-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 aumentar o efetivo de servidores da Polícia
Militar no município de São José do Rio Claro-MT.

O município de São José do Rio Claro-MT está localizado na região Centro Oeste do Estado de Mato Grosso,
ficando há 320km de distância da Capital e atualmente dispõe de uma população de aproximadamente
20.312 (vinte mil trezentos e doze) habitantes, de acordo com o último censo.

Contudo, a polícia militar de São José do Rio Claro-MT, conta com um déficit enorme no seu efetivo, tendo
em vista o grande número de crimes ocorridos no município.

Atualmente, 18 (dezoito) policiais estão lotados na unidade, porém, somente 08 (oito) estão aptos a trabalhar
nas ruas, sendo que 04 (quatro) estão afastados (pois estão respondendo processo demissórios), 01 (um)
está de licença para tratamento de saúde, 03 (três) trabalham no fórum e 2 estão de férias ou licença prêmio.

Além disso, a Companhia da Polícia Militar do município, também é responsável pelo Núcleo de Polícia
Militar da cidade de Nova Maringá, onde estão lotados 05 (cinco) policiais e o Distrito de Brianorte, com 03
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(três) policiais.

Vale ressaltar que essas localidades são distantes e as vias não são pavimentadas, uma vez que Nova
Maringá fica há 80km de São José do Rio Claro e Distrito de Brianorte a 170km. O que acabada gerando
dificuldade no apoio em ocorrências.

Desta forma, os moradores do município solicitam providências sejam tomadas, em caráter de urgência, para
que a criminalidade no município seja amenizada, visando a melhoria na qualidade de vida da população que
convive diariamente com o medo e insegurança devido à falta de agentes da segurança pública.

A demanda é um clamor da população da região, trazida ao conhecimento deste Gabinete através do
Presidente do PSL do municipio de São Jose do Rio Claro-MT - "Betinho."

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 07 de Julho de 2020

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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