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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
viabilizar  a  aquisição  de  aparelhos  de
infravermelho  denominados  –  AGILENT
TECHNOLOGIES  –  Modelo  4500a  FTIR  para
atender  as  Coordenadorias  da  POLITEC  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 viabilizar a aquisição de aparelhos de infravermelho
denominados – AGILENT TECHNOLOGIES – Modelo 4500a FTIR para atender as Coordenadorias da
POLITEC 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 viabilizar a aquisição de aparelhos de infravermelho denominados –
AGILENT TECHNOLOGIES – Modelo 4500a FTIR para atender as Coordenadorias da POLITEC no âmbito
do Estado de Mato Grosso.

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 e Gerências Regionais instaladas nos polos do Estado de Mato Grosso.

E durante a visita da Comissão de Segurança Pública e Comunitária desta Casa de Leis no município de
Pontes e Lacerda-MT, verificou que a Gerência Regional utiliza o aparelho em referência que irá agilizar os
trabalhos desenvolvidos pela Instituição em todo Estado de Mato Grosso no que se refere à análise de
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entorpecentes, especificamente para maconha e cocaína.

Esse equipamento é utilizado para fazer análises em drogas (maconha e cocaína) com técnica instrumental
necessária para elaborar os laudos definitivos, vez que o perito é obrigado a realizar duas análises.

A primeira análise é preliminar e realizada pela cor (vermelha – maconha/ azul – cocaína) e a segunda é feita
no Aparelho Infravermelho (AGILENT TECHNOLOGIES) e definitivo.

Com esse equipamento, a segunda análise (definitiva) é realizada na própria unidade da POLITEC sem
necessidade encaminhar as amostrar para Cuiabá o que leva até meses para conclusão devido às
demandas no Estado.

A vantagem é a celeridade na elaboração dos laudos definitivos e por consequências a concretização dos
trabalhos nas delegacias de policias, Ministério Público e Poder Judiciário.

Pelas razões expostas é que apresentamos a demanda ao Poder Executivo Estadual para que seja
viabilizada, em caráter de urgência, a aquisição desses aparelhos de infravermelho denominados –
AGILENT TECHNOLOGIES – Modelo 4500a FTIR para atender todas as unidades da POLITEC no estado
de Mato Grosso.

A demanda foi levantada durante a visita da Comissão de Segurança Pública e Comunitária da AL/MT no
município de Pontes e Lacerda - 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 28 de Setembro de 2020

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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