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Indica ao Excelentíssimo Governador do Estado
de Mato Grosso Senhor Mauro Mendes e ao
Secretário de Estado de Segurança Pública de
Mato Grosso Alexandre Bustamante dos Santos,
a viabilidade da reabertura das bases do
GEFRON do posto avançado do Limão e do
Palmarito, pertencentes aos municípios de
Cáceres e Vila Bela da Santíssima Trindade,
respectivamente.

Nos termos do Artigo 160 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro a
Mesa Diretora, após ouvido o soberano plenário, que encaminhe expediente indicatório ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Mato Grosso Senhor Mauro Mendes e ao
Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso Alexandre Bustamante dos
Santos, a viabilidade da reabertura das bases do GEFRON do posto avançado do Limão e do
Palmarito, pertencentes aos municípios de Cáceres e Vila Bela da Santíssima Trindade,
respectivamente.

JUSTIFICATIVA

As antigas bases do GEFRON, do posto avançado do Limão, localizada no município de
Cáceres e a base de Palmarito, localizada no município de Vila Bela da Santíssima Trindade,
são bases estratégicas que fazem divisas com Bolívia, ambas foram desativadas, o que fez com
que aumentasse a criminalidade naquela região.
A população desses dois municípios e do Estado de Mato Grosso está sendo prejudicada pela
falta de fiscalização e segurança na fronteira, pois devido à ausência dessas bases houve uma
facilidade de transito de objetos ilícitos e de pessoas entre os dois países.
Vale ressaltar que ativação dessas bases dificultaria o trafico de drogas, contrabandos de armas,
entre outras ações ilegais que acontecem no decorrer dos dias nessas áreas de fronteiras.
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Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 12 de Fevereiro de 2019

Dr. Gimenez
Deputado Estadual
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