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Indica  a  urgente  necessidade  de  lotação  de
Peritos Oficiais Médicos Legistas no Instituto
Médico Legal (IML) da cidade de Rondonópolis.

 

Nos termos do disposto nos arts. 154, VII, e 160 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado de Mato Grosso (Resolução Nº 677, de 20 de Dezembro de 2006),
apresento à Mesa Diretora a presente INDICAÇÃO, para que seja remetida ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Mato Grosso e ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Estado de Segurança Pública, sobre a urgente necessidade de lotação de
Peritos Oficiais Médicos Legistas no Instituto Médico Legal (IML) da cidade de Rondonópolis.

 

JUSTIFICATIVA

 

Atendo, através da presente Proposição, ao pedido feito pela vereadora Marildes Ferreira, da
Câmara Municipal de Rondonópolis, que clama pela disponibilização de médicos legistas
para atender no IML de sua cidade, visto que a falta de tais profissionais está causando
muitos transtornos.

De acordo com a vereadora, o IML de Rondonópolis é polo e atende as regiões Sul e
Sudeste do estado, o que faz com que tal instituto precise de uma grande estrutura, tanto
profissional quanto física.

Ocorre que existem apenas dois peritos para realizar as necropsias, sendo que um deles
contraiu covid e está afastado, restando apenas um perito para a realização de todo o
trabalho, o que resultou no atraso dos trabalhos, fazendo com que as gavetas do IML
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estejam lotadas de corpos a espera da perícia.

Famílias inteiras passam pelo desespero de não poder dar um enterro decente aos seus
entes amados nesse momento tão difícil, situação humilhante e vexatória, que deve ser
imediatamente resolvida pelo Estado.

A presente Proposição tem por intenção requerer que a Secretaria de Estado de Segurança
Pública tome as medidas necessárias para lotar mais

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 16 de Fevereiro de 2022

 

Max Russi
Deputado Estadual
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