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Indico ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado  –  Mauro  Mendes,  com  cópias  ao
Secretário  de  Segurança  Pública-SESP  e  ao
Comandante  da  Policia  Militar  do  Estado  de
Mato  Grosso,  solicitando  a  permanência  do
Posto  da  Policia  Militar  no  Distrito  de
Caramujo  no  município  de  Cáceres/MT.

Com fundamento no artigo 160 e seguintes do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis,
depois de ouvido o Soberano Plenário, que seja encaminhado o presente Expediente ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado- Mauro Mendes, com cópias ao Secretário de
Segurança Pública-SESP e ao Comandante da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, solicitando
a permanência do Posto da Policia Militar no Distrito de Caramujo no município de Cáceres/MT.

JUSTIFICATIVA

          A proposição legislativa visa reivindicar a permanência do Posto da Policia Militar no Distrito de
Caramujo no município de Cáceres.

         O Distrito de Caramujo está inserido geograficamente no Município de Cáceres/MT e está localizado há
aproximadamente 30 km de Cáceres possui uma população trabalhadora e promissora.

        Insta salientar que a permanência do posto policial servirá para continuar garantindo a segurança no
local, que abrange também o Distrito de Horizonte do Oeste.

         A violência ao lado do desemprego é uma das principais preocupações da população, que a cada dia
mais se sente prisioneira, refém em suas próprias residências, vez que as ruas tornaram-se um lugar
inseguro, onde andar de carro ou sozinho significa uma possibilidade de ser assaltado ou de se tornar vítima
de outros tipos de ilícitos e essa situação de insegurança é vivida por toda a população mato-grossense,
independente de onde reside, e se tornará mais grave em locais onde não possui um Posto da Policia Militar.
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        Assim sendo, para garantir a segurança no Distrito de Caramujo e imediações solicito a permanência do
Posto da Policia Militar na localidade.

        Desta forma ante a importância da questão conto com aprovação da presente indicação dos meus
pares nesta casa de leis.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 02 de Agosto de 2022

 

Valdeniria
Deputada Estadual

 

Max Russi
Deputado Estadual

2


