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INDICA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
GOVERNADOR DE ESTADO, MAURO MENDES
FERREIRA, COM CÓPIA AO SENHOR
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA,
ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS, A
NECESSIDADE DE AUMENTO DO NÚMERO DE
POLICIAIS CIVIS E MILITARES PARA
ATENDER O MUNICÍPIO DE SINOP/MT.

Nos termos do artigo 160 do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, requeiro à Mesa, ouvido o
Soberano Plenário, que seja encaminhado o presente expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador de
Estado, Mauro Mendes Ferreira, com cópia ao Senhor Secretário de Estado de Segurança, Alexandre
Bustamante dos Santos, a necessidade de aumento do número de policiais civis e militares para atender ao
município de Sinop/MT.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem o objetivo de atender a população do município de Sinop, que reivindica a
necessidade de viabilizar o aumento de policiais civis e militares para atender o referido município. A
precariedade de policiamento deixa a mercê da criminalidade e insegurança de toda população de bem que
ali reside.
Diante da referida situação se faz presente em razão do grande número de casos de pessoas envolvidas
com drogas, que se utilizam da criminalidade para sustentar seus vícios, vale ressaltar que há casos de
criminalidade de outras naturezas, porém, esse vem tendo maior destaque no município que embora possam
contar com o apoio do policiamento já existente, é importante salientar a necessidade do aumento do seu
quadro de policiais civis e militares.
Com esse aumento o município visa maior segurança para os moradores e consequentemente a diminuição
da criminalidade, visto que na atual condição encontra-se um alto índice de insegurança.
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Pelo exposto, acolhemos com grande empenho esta reivindicação e pedimos a colaboração dos nobres
pares na aprovação da presente matéria.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Janeiro de 2022

Dilmar Dal Bosco
Deputado Estadual

Delegado Sergio
Deputado Estadual
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