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INDICO ao  Excelentíssimo  Senhor  Secretário
de Estado de Segurança Pública, Comandante
Geral  da  Polícia  Militar,  com  cópia  ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, a
necessidade  de  realizar  a  construção  de  um
prédio para instalar o Núcleo da Polícia Militar
do munícipio de Itaúba-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 realizar a construção de um prédio para instalar o Núcleo da Polícia
Militar do munícipio de Itaúba-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 realizar a construção de um prédio para
instalar o Núcleo da Polícia Militar do munícipio de Itaúba-MT.

Considerando que recebemos em nosso gabinete ofício n°149/SL/CMI/2021, da Câmara Municipal de Itaúba,
em nome dos Vereadores Paulo Sergio Lopes da Silva e Vinicius Biotto, o qual diz respeito a
necessidade realizar construção de uma sede para a polícia militar do município.

O município de Itaíba-MT, está situado ao norte do estado, fazendo divisa com os municípios de Sinop,
Cláudia, Nova Canaã do Norte, Nova Santa Helena e Tabaporã e encontra-se a 600 km da capital Cuiabá.

Estima-se que o município dispõe de 3800 (três mil e oitocentos) habitantes.

Entretanto, o prédio onde está instalado o Núcleo de Polícia Militar no município não acomoda de maneira
adequada aos servidores em razão do tamanho e estrutura precária, tendo em vista que a última reforma no
local aconteceu há seis anos.
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Desta forma, observando a necessidade de disponibilizar um local adequado para que os agentes de
segurança pública realizem seu trabalho, endosso a reivindicação para que o Governo do Estado, por meio
da Secretaria Estadual de Segurança Pública, realizem tal construção.

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 24 de Junho de 2021

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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