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INDICO  ao  Ilustríssimo  Senhor  Secretário
Estadual de Segurança Pública, Diretor Geral
da  POLITEC,  com  cópia  ao  Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado, a necessidade de
ampliar o efetivo de Médicos Legistas, Técnicos
em  Necrops ia ,  Per i tos  Cr imina i s  e
Papiloscopistas para atender a Coordenadoria
Regional da POLITEC do município de Sinop –
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 às autoridades supracitadas, por meio do
qual aponto e INDICO a necessidade de ampliar o efetivo de Médicos Legistas, Técnicos em Necropsia,
Peritos Criminais e Papiloscopistas para atender a Coordenadoria Regional da POLITEC do município de
Sinop – MT.

 

 

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar ao Poder
Executivo Estadual, a necessidade de ampliar o efetivo de Médicos Legistas, Técnicos em Necropsia, Peritos
Criminais e Papiloscopistas para atender a Coordenadoria Regional da POLITEC do município de Sinop –
MT.

A demanda, ora apresentada, foi levantada durante a visita da Comissão de Segurança Pública e
Comunitária da AL/MT no município Sinop – MT, onde se constatou que:

A Coordenadoria da POLITEC EM Sinop é responsável por atender 30 municípios, os quais fazem parte as
Gerências de Criminalísticas, Identificação e Medicina Legal de Sinop, Gerência Regional de Alta Floresta,
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Gerência Regional de Guarantã do Norte e Gerência Regional de Sorriso.

Observa-se que a área de abrangência populacional atendida pela Coordenadoria Regional da POLITEC de
Sinop é extensa, sendo que somente em Sinop tem uma população de cerca de 142 mil habitantes.

Nesse sentido, a Unidade conta com 4 médicos legistas sendo 01 em vias de aposentadoria e 01 contratado
temporariamente, 05 técnicos em necropsia, 4 Papiloscopistas, 14 peritos, 1  coordenador e um servidor que
é lotado em outra região e, sendo dedicado exclusivamente ao Ganha Tempo.

Ainda, este ano a unidade perdeu um médico que foi vitima da Covid-19 e outro no ano passado, também
por falecimento.

Observa-se que é comum os servidores serem deslocados para atuarem na área administrativa e, também,
serem destinados a trabalhar nas Gerências que fazem parte desta coordenadoria para cobrir as ausências
existentes. 

Ressalta-se, além das distâncias entre os municípios, a falta de servidores dificulta a concretização dos
trabalhos, bem como leva ao retardamento dos atendimentos das ocorrências “in loco” além de prejudicar de
sobremaneira a qualidade de vida dos servidores que ali desempenham suas funções em razão da carga
elevada de horas/plantões.

Por esta razão se faz necessário que o Governo Estadual viabilize a ampliação do efetivo da Coordenadoria
Regional da POLITEC em Sinop com Médicos Legistas, Papiloscopistas, Técnicos em Necropsia e Peritos
criminais.

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 Novembro de 2020
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