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INDICO ao Excelentíssimo Senhor Secretário
de Segurança Pública, com cópia ao
Excelentíssimo Governador, a necessidade de
viabilizar a instalação de um Posto da Polícia
Militar com no mínimo 2 (dois) efetivos, e a
aquisição de 1 (uma) viatura tipo camionete no
distrito de Santa Clara do Monte Cristo – ponta
do aterro – Vila Bela da Santíssima Trindade.

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 à autoridade supracitada, por meio do qual
aponto e INDICO a necessidade de viabilizar a instalação de um Posto da Polícia Militar com no mínimo 2
(dois) efetivos, e a aquisição de 1 (uma) viatura tipo camionete no distrito de Santa Clara do Monte Cristo –
ponta do aterro – Vila Bela da Santíssima Trindade.

JUSTIFICATIVA

Ponta do Aterro é um distrito de Vila Bela, fica aproximadamente 220 km do centro da
primeira capital de MT, é composta por 9 comunidades, possui aproximadamente 500 famílias, 4000
habitantes, e 1400 eleitores, e fica á 30 km do país vizinho, a Bolívia.
O distrito da Ponta do Aterro é bem desenvolvido, possui uma subprefeitura municipal, 2
vereadores, 1 posto do INDEA; 1 base do exército brasileiro, 5 escolas municipal, 1 escola estadual, 1
PSF-FAMILIAR, 2 supermercados de grande porte, 1 hotel, 2 restaurantes, 1 posto de combustível, 3 lojas, 1
farmácia, 4 igrejas evangélicas e 5 católicas, várias fazendas de grande porte;
Oportuno informar que o posto da PM no distrito é um anseio antigo dos moradores daquela
localidade visto o grande número de ocorrências existentes na região, as mais comuns são roubo/furto
simples e a mão armada, Maria da penha, e muito tráfico de drogas, ocorrência mais comum, por tratar de
uma localidade que faz divisa com Bolívia.
Diante do exposto, para que o objetivo pretendido possa ser alcançado, na forma aqui
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disposta, cumpre-me levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e à elevada apreciação de meus
distintos Pares, aos quais conclamo, nesta oportunidade, dispensarem a mesma o devido apoio para a sua
regimental acolhida e merecida aprovação.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Março de 2020

Thiago Silva
Deputado Estadual
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