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INDICO ao Ilustríssimo Senhor Presidente da
Assembleia  Legislativa  de  Mato  Grosso,  ao
Ilustríssimo  Senhor  Secretário  de  Estado  de
Segurança  Pública,  ao  Ilustríssimo  Senhor
Secretário de Estado de Saúde, com cópia ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, a
necessidade  de  disponibilizar  testes  de
COVID-19 aos servidores da segurança pública,
assim que for constatado algum infectado na
unidade  em  que  os  profissionais  estiverem
lotados, no âmbito do Estado de Mato Grosso.

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 ás autoridades supracitadas, por meio do
qual aponto e INDICO a necessidade de disponibilizar testes de COVID-19 aos servidores da segurança
pública, assim que for constatado algum infectado, na unidade em que os profissionais estiverem lotados, no
âmbito do Estado de Mato Grosso.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de disponibilizar testes de COVID-19 aos servidores da segurança pública,
assim que for constatado algum infectado, na unidade em que os profissionais estiverem lotados, no âmbito
do Estado de Mato Grosso.

Tendo em vista que as forças de segurança pública são serviços essenciais, devendo manter suas
atividades continuas, esses servidores correm mais riscos de serem contaminados, pois alguns tem contato
direto com pessoas diariamente.

De acordo com a notícia publicada pelo o site Olhardireto, na manhã de hoje (19/05/2020), “A Polícia Civil
tem nove servidores da instituição com suspeita de ter contraído o novo coronavírus. Três deles já tiveram
confirmação positiva, após realizar teste laboratorial e se recuperaram da doença. Apenas na Delegacia de

1



Indicação - mo1sn1eb

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Roubos e Furtos de Cuiabá (Derf), são quatro pessoas com sintomas.”

Nesse sentido, assim que haver suspeita ou for confirmado caso de algum agente público, dever ser
disponibilizado o exame para a COVID-19, a todos que pertencerem à unidade em que o mesmo estiver
lotado. Visando prevenir e evitar ainda mais a contaminação daqueles que não podem deixar de atuarem,
pois são responsáveis por manterem a lei e a ordem do Estado.

Posto isso, tais medidas devem ser adotadas nas seguintes Forças de Seguranças Estaduais:

POLÍCIA MILITAR;●

POLÍCIA CIVIL;●

SERVIDORES DO SISTEMA PENAL;●

SERVIDORES DO SISTEMA SÓCIOEDUCATIVO;●

POLITEC;●

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR.●

Desta forma, observando que saúde é uma célula inicial que necessita ser bem estruturada, tendo que ser
entendida e priorizada em sua concepção de prevenção, estamos realizando a presente indicação para que
o Estado de Mato Grosso, através das secretárias de Saúde e Segurança Pública, possam viabilizar a
disponibilização de exames para a COVID-19, aos agentes de segurança pública do Estado.

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 19 de Maio de 2020

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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