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Indica ao Exmo. Governador do Estado de Mato
Grosso, Sr. Mauro Mendes Ferreira, com cópia
ao Secretário  de  Estado Justiça  e  Segurança
Pública  (SEJUSP),  Sr.  César  Augusto  de
Camargo  Roveri,  visando  a  contratação  de
Perito  Criminal  Médico-Legista  para  que  em
regimes  de  plantão  a  Gerência  Regional  da
POLITEC de Alta Floresta – MT .

Nos termos do Art. 160 e seguintes da Consolidação do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à
Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao Exmo. Governador
do Estado de Mato Grosso, MAURO MENDES FERREIRA, com cópia ao Secretário de Estado Justiça e
Segurança, Sr. César Augusto de Camargo Roveri, visando a  contratação de Perito Criminal e Perito
Médico-Legista para que em regimes de plantão a Gerência  Regional da POLITEC de Alta Floresta, não
fique desguarnecida de profissionais, alternativamente, a contratação  de serviços médicos especializados
para a realização das perícias de criminalística, medicina legal e serviços de identificação criminal junto a
Gerência Regional da POLITEC de Alta Floresta – MT.

 

JUSTIFICATIVA

O pleito se justifica, em razão do grande crescimento das demandas por serviços da
unidade do município agravado pela demanda de outros municípios circunvizinhos, sendo que na falta de
técnico, perito ou médico, faz-se necessário o deslocamento de profissionais da Gerência Criminalística e de
Medicina Legal da POLITEC de Sinop - MT, que fica pelo mens 330 km de distancia de Alta Floresta, obrigando
os familiares a uma espera de horas  para a remoção ou dias para a liberação do corpo.

Por tratar-se de um pleito de suma importância, contamos desde já com o apoio dos
nobres Pares para sua aprovação e seu acolhimento pelas autoridades competentes.
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Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 06 de Fevereiro de 2023

 

Nininho
Deputado Estadual
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