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Com fulcro no art. 177, caput, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que aprove o presente Requerimento direcionado ao Exmo. Governador do Estado de
Mato Grosso, Sr. Mauro Mendes Ferreira, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, Sr. Alexandre
Bustamante dos Santos, solicitando informações e providências sobre a estrutura física e de pessoal
(médico-perito) unidade da Perícia Oficial e Identificação Técnica - POLITEC em Alta Floresta, para atender
as demandas daquele município e região, conforme abaixo:

1) Existe previsão para aquisição e/ou destinação de equipamentos novos (veículo, máquina fotográfica,
computadores, kit bill, etc), para a unidade da POLITEC de Alta Floresta? Caso positivo indicar a previsão, o
número e o ano do processo administrativo, e a fase em que este se encontra.

2) Existe a previsão para a nomeação e/ou transferencia de servidores (médico perito) para atender unidade
da POLITEC em Alta Floresta? Caso positivo indicar a previsão, o número e o ano do processo
administrativo, e a fase em que este se encontra.

3) Requer a Vossa (s) Excelencia (s) providencias para restruturação física e de pessoal (médico-perito)
unidade da Perícia Oficial e Identificação Técnica - POLITEC em Alta Floresta posto que a realização
de exames necroscópicos está prejudicada naquela unidade, gerando sofrimento aos familiares que ficam
esperando por dias para ser atendido com a liberação do corpo, posto que a demanda desta região está
sendo atendida pela POLITEC de municípios distantes (Guarantã do Norte e Sinop). 

 

JUSTIFICATIVA

Na unidade da Perícia Oficial e Identificação Técnica - POLITEC de Alta Floresta, há falta de Médico Perito
para realizar exames necroscópicos em caso de mortes violentas, gerando sofrimento aos familiares que
ficam esperando horas ou até dias para ser atendido com a liberação do corpo, considerando a distância que
há entre os municípios de Guarantã do Norte (510 km ida e volta), e Sinop (626 km ida e volta), sendo esses
os municípios que atende a demanda de Alta Floresta.

O conjunto da estrutura física do prédio também não tem capacidade suficiente para atender as demandas
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do pólo regional!

Outros problemas apresentados são equipamentos obsoletos para realização dos trabalhos finalísticos,
como máquinas fotográficas, computadores e Kit Bill que tem a finalidade de fazer as coletas de digitais para
cédula de identidade que é o documento nacional de identificação civil, popularmente conhecido por RG
(Registro Geral).

Também há a necessidade de mais um veículo para a instituição, essa situação vem se prolongando há mais
de dois anos, no entanto, ainda não foram tomadas providências até o momento, trazendo prejuízos aos
municípios de Alta Floresta e região, a saber: Apiacás, Carlinda, Nova Bandeirantes, Nova Canaã do Norte,
Nova Monte Verde e Paranaíta.

Pelas razões expostas, e atendendo a justa solicitação da Exma. Vereadora de Alta Floresta Prof. Ilmarli
Teixeira, solicito o apoio dos demais Deputados e Deputada para a aprovação do presente requerimento,
nos termos que o fundamenta.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Maio de 2022

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual
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