
Indicação - revasc1n

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: revasc1n
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
14/12/2020
Indicação nº 5900/2020
Protocolo nº 9525/2020
 

Autor: Comissão de Segurança Pública e Comunitária

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 em mais 02 Médicos Legistas,
01 Papiloscopista, 03 Técnicos em Necropsia,
03  Peritos  Criminais  e  01  Técnico  em
Enfermagem para atender a Gerência Regional
da POLITEC do município de Confresa – 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 em mais 02 Médicos Legistas, 01 Papiloscopista,
03 Técnicos em Necropsia, 03 Peritos Criminais e 01 Técnico em Enfermagem para atender a Gerência
Regional da POLITEC do município de Confresa – 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 em mais 02 Médicos Legistas, 01 Papiloscopista, 03
Técnicos em Necropsia, 03 Peritos Criminais e 01 Técnico em Enfermagem para atender a Gerência
Regional da POLITEC do município de Confresa – MT.

A demanda, ora apresentada, foi levantada durante a visita da Comissão de Segurança Pública e
Comunitária da AL/MT ao polo Regional de Confresa e Vila Rica, onde se constatou que:

A Gerência da POLITEC em Confresa é responsável por atender 11 municípios (Confresa, Porto Alegre do
Norte, Vila Rica, Canabrava do Norte, Alto Boa Vista, São Félix do Araguaia, Distrito de Espigão do Leste,
Novo Santo Antônio, Luciara, Santa Terezinha, Santa Cruz do Xingu e São José do Xingu).

Atualmente, há um enorme déficit de servidores na POLITEC; sendo 03 Médicos Legistas (01 contratado em
vias de encerramento de contrato), 02 Técnicos em Necropsia (sendo 01 disponibilizado pelo município). E,
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não há Papiloscopista oficial para colher as digitais em cadáveres.

Observa-se que a área de abrangência territorial atendida pela POLITEC é extensa, sendo mais de 63.000
km², com uma população de mais de 115.000 habitantes.

Tais circunstâncias demonstram, por si só, que a demanda de atendimento na POLITEC é grande. Todavia,
com o quadro de servidores reduzidos há uma sobrecarga para os que ali trabalham. E, como acontece na
escala de dezembro/20, pode se constatar que os 30 dias do mês de dezembro, 15 ficarão sem atendimento
dos peritos criminais.

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 POLITEC em
mais 02 Médicos Legistas, 01 Papiloscopista, 03 Técnicos em Necropsia e 03 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 14 de Dezembro de 2020
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