
Indicação - yecpxzui

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: yecpxzui
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
27/02/2018
Indicação nº 92/2018
Protocolo nº 282/2018
 

Autor: Dep. Janaina Riva

INDICA AO GOVERNADOR DO ESTADO, COM
CÓPIA AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE,
BEM COMO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE
SEGURANÇA  PÚBLICA  E  AO  DIRETOR  DA
POLITEC, DA NECESSIDADE DE EFETIVAR UM
PROFISSIONAL MÉDICO LEGISTA OU PERITO
CRIMINAL PARA O MUNICÍPIO DE JUARA.

     Nos termos do Artigo 160 e seguintes do Regimento Interno desta casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora,
ouvido o Soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Governador do Estado, com cópia ao
Secretário de Estado de Saúde, bem como ao Secretário de Estado de Segurança Pública e ao Diretor da
POLITEC, da necessidade de disponibilizar um profissional médico legista ou perito criminal e efetivá-lo no
município de Juara.

 

JUSTIFICATIVA

     Toda a região do Vale do Arinos enfrenta sérias dificuldades referente ao serviço de legista. Tanto é
verdade que, em ocasiões que exigem a atuação deste profissional, toda a demanda precisa ser
encaminhada ao município vizinho de Juína, cerca de 200 km de distância e, ainda, deve ser toda a despesa
arcada pela família da vítima.

 

     Ora, é descabido e totalmente ilógico um município das dimensões de Juara (com toda a extensão do
Vale do Arinos) não possuir este profissional. Ainda mais quando falamos de uma área distante e com
péssimas condições de trafegabilidade.

 

     Onerar o cidadão aos custos inesperados deste serviço soa como um total descaso e sem a mínima
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sensibilidade pelos nossos governantes, uma vez que a demanda para sua efetivação é plausível.

 

     Desta feita, lutando para encontrar meios de solucionar os inúmeros problemas enfrentados por Mato
Grosso, conto com o especial empenho das autoridades competentes, bem como com o total apoio dos
nobres pares para o acolhimento da presente propositura.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 26 de Fevereiro de 2018

 

Janaina Riva
Deputada Estadual
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