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Indica ao Excelentíssimo Governador de Estado,
com cópias ao Exmo Senhor Secretário da Casa
Civi l  e  ao  Exmo  Senhor  Secretário  de
Segurança Pública,  a  necessidade de instalar
uma unidade do Instituto Médico Legal,  bem
como, uma unidade de pericia  criminal  e  de
identificação técnica no município  de Várzea
Grande.

        Nos termos do artigo 160 do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, requeiro à Mesa, ouvido o
Soberano Plenário, que seja encaminhado o presente expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador de
Estado, com cópias ao Exmo Senhor Secretário da Casa Civil e ao Exmo Senhor Secretário de Estado de
Segurança Pública, mostrando a necessidade  de  instalar uma unidade do  Instituto Médico Legal, bem
como, uma unidade de pericia criminal e de identificação técnica no município de Várzea Grande.
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Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

        A presente propositura demonstra a necessidade de   instalar uma unidade do Instituto Médico Legal,
bem como,  uma unidade de pericia criminal e de identificação técnica no município de Várzea Grande.

     Por meio desta estamos se engajando oficialmente na luta da comunidade várzea-grandense pela
instalação de uma unidade do IML, bem como,  uma unidade de pericia criminal e de identificação técnica
naquele município, inclusive com a realização de uma audiência pública no último dia 22 de março para
tratar da questão.

      È uma antiga luta da comunidade, realizando pesquisas verificamos indicações da década passada
sobre o assunto.

      O município de Várzea Grande possui cerca de 271.339 habitantes, não conta com Instituto de Medicina
Legal (IML). A construção da unidade é promessa antiga, mas nunca saiu do discurso. Com isso, as
autópsias são realizadas em Cuiabá, causando uma demora ainda maior na liberação dos corpos para as
famílias das vítimas.

     Existe já a muito tempo a necessidade de instalar essas unidades naquele município devido ao
crescimento da demanda e do contingente populacional não só do município como da região.

      A instalação de um IML em Várzea Grande irá poupar deslocamentos das pessoas e ainda agilizar uma
série de serviços essenciais. Além das autópsias, vários outros exames, como de corpo de delito e demais
perícias que venham a interessar à justiça e necessitem do parecer de especialistas em Medicina Legal.

      A consolidação da Politec na cidade trará benefícios não apenas para os várzea-grandenses, mas
também aos moradores dos municípios vizinhos como Nossa Senhora do Livramento, Poconé e Jangada.  

      Assim sendo, atendendo aos anseios da sociedade apresentamos a presente propositura para a qual
solicitamos o apoio dos nobres Pares.
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