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INDICO ao Ilustríssimo Senhor Secretário
Estadual de Segurança Pública, Diretor Geral
da POLITEC, com cópia ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado, a necessidade de
realizar ampliação do prédio onde fica
localizada a Coordenadoria Regional da
POLITEC de Barra do Garças – MT.

Com Fulcro no art.160-II, desta casa de leis, requeiro a mesa diretora, depois de ouvido o soberano plenário,
que seja remetida esta indicação ao Ilustríssimo Senhor Secretário Estadual de Segurança Pública, Diretor
Geral da POLITEC, com cópia ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, a necessidade de realizar
ampliação do prédio onde fica localizada a Coordenadoria Regional da POLITEC de Barra do Garças –
MT.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de realizar ampliação do prédio onde fica localizada a Coordenadoria
Regional da POLITEC de Barra do Garças – MT.
A demanda, ora apresentada, foi levantada durante a visita da Comissão de Segurança Pública e
Comunitária da AL/MT no município de Barra do Garças – MT, onde se constatou que: A Gerência Regional
da POLITEC do município de Barra do Garças – MT atende a um total de 07 (sete) municípios e 04 (quatro)
distritos (Barra do Garças, Torixoréu, Ribeirãozinho, General Carneiro, Novo São Joaquim, Araguaiana,
Pontal do Araguaia e Distritos de Toriqueije, Indianópolis, Vales dos Sonhos e Paredão.), além das
Gerencias Regionais de Confresa-MT e Água Boa-MT. Ocorre que, o prédio da unidade é muito antigo e
alugado, e consequentemente não atende mais as demanda da unidade, uma vez que, não conta com
espaço o suficiente para acomodar os Peritos e a Cadeia de Custódia, que tem grande importância para
realizar o armazenamento e garantir a integridade das provas.
Nesse sentido, pelas razões expostas é que apresentamos a demanda ao Poder Executivo Estadual para
que viabilize a ampliação do prédio da Coordenadoria Regional da POLITEC do município de Barra do
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Garças – MT, de modo a proporcionar um ambiente de trabalho mais digno aos servidores que ali
desempenham as suas atividades, bem como a população que necessite de atendimento.
Pelos motivos acima justificados solicito aos meus Pares que aprovem a presente Indicação, tendo em vista
que trata de assunto de extrema relevância e de interesse público notório.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 06 de Janeiro de 2021

Sargento Elizeu Nascimento
Deputado Estadual
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