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INDICO  ao  Excelentíssimo  Senhor  Doutor
Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  de  Mato
Grosso Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, a
necessidade  de  disponibilizar  um  Juiz  de
Direito  para  a  Comarca  de  Colniza-MT.

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 às autoridades supracitadas, por meio do
qual aponto e INDICO a necessidade de disponibilizar um Juiz de Direito para a Comarca de Colniza-MT.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar ao Poder
Judiciário a necessidade de disponibilizar um Juiz de Direito para a Comarca de Colniza-MT.

O município de Colniza-MT, está localizado ao norte do Estado, há 1.045 quilômetros da capital Cuiabá-MT,
e atualmente dispõe de uma população de 37 280 mil habitantes (trinta e sete mil duzentos e oitenta
habitantes).

Contudo, a Comarca não dispõe de Juiz titular, e quem está respondendo cumulativamente pela unidade é
um Juiz de Direito da Comarca de Juína-MT.

Atualmente o Judiciário de Mato Grosso encontra-se com o déficit de 30 Juízes. Porém, como Colniza é uma
cidade com a população relativamente alta e que registra um alto índice de crimes, deveria ter atenção
redobrada do Poder Judiciário.

Tanto que, no ano de 2007, o município de Colniza foi considerado o mais violento, segundo levantamento
do Mapa da Violência. E no ano de 2017, nove pessoas morreram em uma chacina, além do prefeito Vando
Colnizatur, que foi vítima de homicídio no mesmo ano.

No ano de 2019, foram registrados 63 (sessenta e três homicídios) no município. E neste ano de 2020, já foi
registrado o 04 (quatro homicídios).
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Nesse sentido, se tratando de um direito fundamental, endosso a reivindicação dos moradores daquela
cidade, assim como dos profissionais que atuam na segurança pública do município, para dar mais
celeridade nos processos.

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 08 de Janeiro de 2020

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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