
Indicação - 1h63rjpo

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: 1h63rjpo
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
16/09/2020
Indicação nº 4077/2020
Protocolo nº 6697/2020
 

Autor: Dep. Delegado Claudinei

INDICO  ao  Ilustríssimo  Senhor  Secretário
Estadual  de  Segurança  Pública,  ao  Diretor
Geral da POLITEC, com cópia ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado, a necessidade de
ampliar  quadro  de  servidores  efetivos,  para
atender a Coordenadoria Regional da POLITEC
no município de Tangará da Serra - 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 e INDICO a necessidade de ampliar quadro de servidores efetivos, para atender a
Coordenadoria Regional da POLITEC no município de Tangará da Serra - MT.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de ampliar quadro de servidores efetivos, para atender a Coordenadoria
Regional da POLITEC no município de Tangará da Serra - MT.

Compete a POLITEC realizar as perícias de criminalística, medicina legal, odontologia legal, serviços de
identificação civil e criminal e também, perícias auxiliares à proposição de ações civis públicas através das
Coordenadorias Regionais instaladas nos polos do Estado de Mato Grosso.

A Coordenadoria Regional de Tangará da Serra - MT é responsável por atender as demandas de 23
munícipios através das Gerências de Criminalística, de Medicina Legal e Gerência de Identificação de
Tangará da Serra, Gerência Regional de Diamantino e Gerência Regional de Juína.

Ocorre que o quadro de servidores encontra-se em déficit devido à ausência de novos certames públicos
para contratação de Peritos - Médicos Legistas e ainda a falta de nomeações de servidores aprovados no
último concurso público para provimento dos cargos de Papiloscopista e Técnico em Necropsia (Edital nº
01/2017/SEGES/SESP/POLITEC).
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Esse déficit de servidores prejudica de sobremaneira o funcionamento das atividades da Coordenadoria
Regional em referencia, que se vê impossibilitada de concluir em tempo hábil as perícias na região que
assiste.

Oportuno mencionar que a situação se agrava em razão do afastamento de servidores com doenças e por
pertencerem ao grupo de riscos a Covid-19.

Pelas razões expostas é que apresentamos a demanda ao Poder Executivo Estadual para que seja
viabilizado, em caráter de urgência, o aumento do quadro de servidores efetivos da Coordenadoria do
município de Tangará da Serra - MT em no mínimo 03 (três) técnicos em necropsia e papiloscopistas, além
dos peritos – Médicos Legistas.

A demanda foi levantada durante a visita da Comissão de Segurança Pública e Comunitária da AL/MT no
município de Tangará da Serra - 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 15 de Setembro de 2020

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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