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Indica ao Secretário de Estado de Segurança
Publica  -  SESP/MT,  senhor  Alexandre
Bustamante  dos  Santos,  demonstrando  a
necessidade de disponibilizar  de imediato  02
(duas)  viaturas  do  tipo  caminhonete  para
atender  as  demandas  especi f icas  do
patrulhamento na zona rural da jurisdição do
5º  Comando  Regional  da  Policia  Militar,
situado  no  município  de  Barra  do  Garças.

Nos termos do art. 160, II e seguintes da consolidação do regimento Interno desta Casa de Leis, requer a
Mesa Diretora, depois de ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Secretário
de Estado de Segurança Publica - SESP/MT, senhor Alexandre Bustamante dos Santos, demonstrando a
necessidade de disponibilizar de imediato 02 (duas) viaturas do tipo caminhonete para atender as demandas
especificas do patrulhamento na zona rural da jurisdição do 5º Comando Regional da Policia Militar, situado
no município de Barra do Garças. 

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição parlamentar na modalidade de indicação, com fundamentação legal no Art. 160, II do
Regimento Interno da Casa de Leis, que vem á presença do Secretário de Estado de Segurança Publica -
SESP/MT, senhor Alexandre Bustamante dos Santos, demonstrando a necessidade de disponibilizar de
imediato 02 (duas) viaturas do tipo caminhonete para atender as demandas especificas do patrulhamento na
zona rural da jurisdição do 5º Comando Regional da Policia Militar, situado no município de Barra do
Garças. 

 Ampara dizer, que existe a necessidade imediata de disponibilizar as viaturas solicitadas por serem de
caráter emergencial e de extrema importância na área de segurança publica na zona rural dos municipio da
jurisdição dio %º CRPM sendo uma demanda de interesse publico que nos foi apresentada pelos
representantes da população local os nobres vereadores do município de Barra do Garças, senhores Murilo
Valoes Metelo e Jairo Gehm que representam os interesses da comunidade e aqui vem procurar amparo
para dar melhor eficácia nos serviços realizados pelo 5º CRPM.
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As viaturas solicitadas darão apoio operacional das demandas das subunidades, facilitando o deslocamento
e o cumprimento das missões superando o principal obstáculos que é as estradas de difícil trafegabilidade,
garantindo segurança aos policiais durante esse trajeto, assim como a viatura tipo caminhonete garante um
melhor tempo de resposta nas ações do pelotão tático quando acionado, principalmente nas solicitalções que
partem da zona rural dos municípios atendidos pelo 5º CRPM.

Pelo exposto e para que o desiderato da proposta seja atingido solicito aos nobres pares que apoiem à
aprovação da presente Indicação e que o Poder Executivo Estadual promova e venha disponibilizar de
imediato as viaturas do tipo caminhonete para atender s demandas especificas do patrulhamento na zona
rural da jurisdição do 5º Comando Regional da Policia Militar, situado no município de Barra do Garças, por
essa demanda de relevante interesse publico e social voltados a segurança publica da região atendida pelos
policias que compões o 5º Comando Regional da Policia Militar do Estado de Mato Grosso.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 16 de Fevereiro de 2021

 

Nininho
Deputado Estadual
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