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Indica ao Exmo. Sr. Governador do Estado de
Mato Grosso, com cópias para o Exmo. Senhor
Secretário  da  Casa  Civil,  ao  Exmo.  Senhor
Secretário de Segurança Pública, ao Ilmo. Sr.
Diretor  Geral  da  POLITEC,  a  necessidade de
aumentar  o  número  de  servidores  Médicos
Legistas,  Papiloscopistas,  Peritos  Criminal  e
Técnicos  em  Necropsia  na  Coordenadoria
Regional  de  Tangará  da  Serra  –  POLITEC/MT

      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 Sr. Governador do
Estado de Mato Grosso, com cópias para o Exmo. Sr. Secretário da Casa Civil, ao Exmo. Sr. Secretário de
Segurança Pública, ao Ilmo. Sr. Diretor Geral da POLITEC, a necessidade de aumentar o número de
servidores Médicos Legistas, Papiloscopistas, Peritos Criminal e Técnicos em Necropsia na Coordenadoria
Regional de Tangará da Serra – POLITEC/MT.

JUSTIFICATIVA

         Vimos reapresentar essa indicação apresentada em 2019, diante da grave situação da falta de
funcionarios naquela unidade. Diante da não resolução do problema estamos cumprindo nosso papel legal e
cobrando de nossas autoridades a solução do problema.

                Destacamos a importância da Politec e quão preocupante é a situação que se encontra a categoria
que passa por déficit de servidores, que dificulta às condições de atendimento a sociedade. 

             A presente proposição mostrar a necessidade de aumentar o numero de servidores Médicos
Legistas Papiloscopistas, Peritos Criminais e Técnicos em Necropsia na Coordenadoria Regional de Tangará
da Serra – POLITEC/MT. 
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            Os problemas da unidade de Tangará da Serra vão muito além da insuficiência na prestação de
serviço por falta de profissionais, as edificações destinadas a Politec, a Criminalística e a Identificação
técnica também se encontra em péssimas condições estruturais sendo impossível atender a demanda.

        Levando em conta que a unidade de Tangará é responsável pelo atendimento de vários outros
municípios e distritos da região e há muito tempo se encontra desprovida da alocação dos recursos materiais
e humanos necessários à prestação adequada e eficiente de serviços de segurança pública às respectivas
comunidades é que apresentamos a presente propositura.

     A omissão do Estado em cumprir com sua obrigação constitucional de garantir segurança pública ao
cidadão, pois a situação atual tem prejudicado inclusive a persecução penal, pois como é sabido a Politec
possui inúmeras responsabilidades tais como serviço de laboratório forense.

         Pelos motivos expostos, solicitamos o apoio dos nobres Pares para aprovação da presente propositura,
e a priorização por parte do Poder Executivo do pleito em tela. 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Maio de 2020

 

Dr. João
Deputado Estadual
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