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INDICO ao  Excelentíssimo  Senhor  Secretário
Estadual de Segurança Pública, ao Comandante
Geral  da  Polícia  Militar  do  Estado  de  Mato
Grosso,  com cópia  ao  Excelentíssimo  Senhor
Governador  do  Estado,  a  necessidade  de
ampliar  o  efetivo  de  policiais  militares  para
atender  o  1°  Pelotão  da  Polícia  Militar  do
município de Brasnorte-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 ampliar o efetivo de policiais militares para atender o 1° Pelotão da
Polícia Militar do município de Brasnorte-MT. 

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar ao Poder
Executivo Estadual, a necessidade de ampliar o efetivo de policiais militares para atender o 1° Pelotão da
Polícia Militar do município de Brasnorte-MT. 

Ressaltamos que recebemos em nosso gabinete demandas oriundas da Câmara Municipal de Brasnorte-MT,
por meio da Ilustríssima Vereadora Maria Célia Poletto Armoa (DEM), a qual solicita apoio para o aumento
do efetivo da Polícia Militar no município.

O município de Brasnorte possui uma população de 20.140 pessoas e está localizado a 624 Km da capital.

Segundo nos foi informado, o município possui sérios problemas de segurança. A população tem constatado
um aumento da criminalidade de forma assustadora. Muitas mortes violentas, crescimento do  tráfico de
drogas, roubos, furtos etc.

Nesse sentido, observando o grande número de habitantes, assim como a vasta extensão de zona rural, é
notório o déficit no efetivo de policiais militares. E, consequentemente, se faz necessário o aumento do
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efetivo para atender essa demanda.

Pelas razões expostas é que apresentamos a presente indicação ao Poder Executivo Estadual para que
viabilize a ampliação do efetivo de servidores militares do 1° Pelotão de Polícia Militar do município de
Brasnorte-MT.

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 06 de Outubro de 2021

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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