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Indico ao Excelentíssimo Secretário de
Segurança Pública, Alexandre Bustamante dos
Santos, a necessidade de aumento do efetivo
policial para segurança da zona rural da região
compreendida entre as cidades de Sapezal,
Campo Novo dos Parecis e Brasnorte.

Indico ao Excelentíssimo Secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante dos Santos, a
necessidade de aumento do efetivo policial para segurança da zona rural da região compreendida entre as
cidades de Sapezal, Campo Novo dos Parecis e Brasnorte.

JUSTIFICATIVA

De acordo com diversos relatos de produtores rurais de Campo Novo dos Parecis, Sapezal e Brasnorte, o
número de roubos de defensivos agrícolas tem aumentado na região, causando enormes prejuízos para os
produtores da região.
Dados recentes da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) corroboram esse aumento. Foram
registrados 243 roubos em propriedades rurais somente de janeiro a setembro de 2019 em Mato Grosso. No
ano passado foram 226 casos, ou seja, um aumento de 7,5%.
Segundo o presidente do Sindicato Rural de Campo Novo dos Parecis, Antônio César Broli, há apenas 2
viaturas policiais disponíveis para realizar o patrulhamento da zona rural da região, número absolutamente
insuficiente dado o grande perímetro a ser monitorado. Ainda segundo o presidente do Sindicato, na época
da colheita a situação é ainda mais grave, com cerca de uma propriedade rural assaltada por semana.
Diante desse quadro, mostra-se imprescindível a SESP-MT disponibilize um nome maior de efetivo policial e
de viaturas para o patrulhamento da zona rural de Campo Novo dos Parecis e região, a fim de minimizar o
atual quadro de insegurança vivido pelos produtores rurais da região.
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Em atenção ao exposto submeto esta proposição para análise nesta Casa de Leis e conto com o apoio dos
meus nobres pares para sua aprovação e com o Poder Executivo de Mato Grosso para que sejam tomadas
as providências necessárias.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 07 de Janeiro de 2020

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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