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INDICO ao  Excelentíssimo  Senhor  Secretário
Estadual  de  Segurança  Pública,  Secretário
Estadual de Planejamento e Gestão, com cópia
ao  Excelentíssimo  Governador  do  Estado  de
Mato  Grosso,  a  necessidade  de  aumentar  o
efetivo  de  servidores  da  Cadeia  Pública  do
município de São José do Rio Claro-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 ás autoridades supracitadas, por meio do
qual aponto, a necessidade de aumentar o efetivo de servidores da Cadeia Pública do município de São
José do Rio Claro-MT.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar ao Poder
Executivo, a necessidade de aumentar o efetivo de servidores da Cadeia Pública do município de São José
do Rio Claro-MT.

A Cadeia Pública do município de São José do Rio Claro-MT, estruturada com 05 celas, com capacidade
para acomodar  48 (quarenta e oito) presos, mas atende hoje aproximadamente 52 (cinquenta e dois)
reeducandos.

O quadro de servidores efetivos está em defict devido o afastamento de 02 agentes que foram contaminados
pela COVID-19, contando apenas com 14 servidores dentre eles, agentes penitenciários (policiais penais) e
administrativos. E Para melhorar o atendimento na Cadeia, se dividem em equipes de trabalho compostas
por 2 a 3 servidores por plantão.

A cadeira recebe presos dos municípios de Nova Maringá, Tapurah e do Distrito de Brianorte e um servidor
que é encaminhado mensalmente da Capital para reforçar a equipe.

Oportuno mencionar que dois candidatos foram aprovados para o polo de São José do Rio Claro, no último
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concurso público nº 01/2016 realizado pelo Estado de Mato Grosso para contratação de Agentes
Penitenciários, apenas aguardando nomeação.

A Cadeia Pública está instalada atualmente em um anexo da Delegacia Municipal que será ativada em outro
terreno em breve. O antigo prédio da delegacia será ocupado pela Cadeia com possibilidade ampliação e
modernização.

Para que a instituição continue mantendo de maneira satisfatória a sua gestão, é que apresentamos a
proposição em questão para que o Governo Estadual viabilize o aumento do quadro de servidores da Cadeia
do município em referência, dando preferência pela nomeação dos dois candidatos aprovados no concurso
público nº 01/2016 naquele polo.

A demanda é um clamor da população trazida ao conhecimento deste Gabinete através do Sr. Betinho –
Presidente do PSL no município de São José do Rio Claro-MT.

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 16 de Julho de 2020

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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