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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no art. 28 da Constituição
Estadual c/c art. 183, inciso VIII do Regimento Interno do Poder Legislativo, REQUER ao Secretário Estadual
de Segurança Pública, Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil e Secretário Estadual de Planejamento e
Gestão, que prestem as informações solicitadas neste requerimento:

 

Qual quantitativo atual de Delegados, Escrivães e Investigadores de Polícia em atividade no Estado de1.
Mato Grosso?
Qual o déficit de servidores no âmbito do Estado de Mato Grosso?2.
Quais delegacias e respectivos municípios encontram-se sem Delegado Titular?3.
Quais Delegacias e respectivos municípios não possuem efetivo suficiente de escrivães e investigadores?4.
No contexto do Concurso Público nº 01/2017/PJC/MT, qual a perspectiva ou cronograma para a5.
nomeação de novos Delegados de Polícia?
Existe um estudo ou programação quanto à realização de novos concursos para preenchimento de vagas6.
para os cargos de Escrivão e Investigador de Polícia?
Existem procedimentos em andamento para contratação de servidores terceirizados/contratados para7.
exercer a função auxiliar de Assessor nas Delegacias do Estado de Mato Grosso?

JUSTIFICATIVA

Durante as visitas realizadas pela Comissão de Segurança Pública e Comunitária desta Casa de leis, em
alguns municípios pertecentes às Regiões Integradas de Segurança do Estado de Mato Grosso, a principal
demanda das instituições é  deficit de servidores.

Em se tratadando a PJC/MT, destacamos situações em que um Delegado de Polícia responde por mais de
05 (cinco) delegacias em razão desse deficit, e em outras unidades sem equipe de escrivães e
investigadores para atender a população.

Diante da situação  em que se encontram as unidades da Polícia Judiciária Civil no estado de Mato Grosso
no que se refere ao grande déficit de servidores é que apresentamos a proposição para que a sociedade e
os aprovados no Concurso Público nº 01/2017/PJC/MT, sejam informados das medidas e providências que
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estão sendo tomadas pelo Poder Executivo Estadual.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Setembro de 2020

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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