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Autor: Dep. Lúdio Cabral

Com fundamento no artigo 177 do Regimento Interno desta Casa de Leis c/c Art. 27 e 28 da Constituição
Estadual requeiro à Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que seja encaminhado requerimento
direcionado ao Exmo. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão Sr. Basílio Bezerra Guimarães dos
Santos, e ao Exmo. Sr. Secretário de Estado de Segurança Pública, Coronel PM César Augusto de Camargo
Roveri, solicitando informações relativas as nomeação dos candidatos aprovados no Concurso Público -
Edital 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, conforme abaixo:

1. Apresentar o lotacionograma atualizado da POLITEC, contendo o quantitativo de cargos existentes,
ocupados e vagos, por unidade da POLITEC, localizados nos municípios de Mato Grosso;

2. Apresentar o nome completo de todos os servidores efetivos da POLITEC, indicando o seu Cargo e
Unidade da Politec onde está lotado.

3. Informar a existência de processo administrativo tramitando na SESP/MT e/ou SEPLAG que trata da
nomeação dos candidatos aprovados no Concurso Público - Edital 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC. Caso
existam, encaminhar a relação contendo o número/ano do (s) referido (s) processo (s), e encaminhar cópia
integral de cada um destes;

4. Informar a estimativa de nomeações a serem realizadas por cargo e unidade da Politec, dos candidatos
aprovados e classificados no Concurso Público - Edital 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC.

5. Providenciar a nomeação de candidatos aprovados e classificados no Concurso Público - Edital
001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, em quantitativo suficiente para suprir os cargos vagos.

JUSTIFICATIVA

No ano de 2017 foi realizado no Estado de Mato Grosso o concurso para o preenchimento de vagas, dentre
outros Técnicos de Necropsia e Papilocopistas (001/2017/SEGES/SESP/POLITEC). Cabe destacar que
referidos profissionais são de suma importância para a realização de perícias oficiais de natureza criminal e
identificação técnica, através de conhecimento científico, contribuindo para a cidadania, justiça e os direitos
humanos.
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Contudo, o número de profissionais para cada cargo não atende a demanda existente no Estado, o que é
agravado pela existência de centenas de cargos vagos, conforme tabela acima.

Por esta razão, considerando o dever constitucional desta Casa Legislativa em fiscalizar os atos do Poder
Executivo, solicito o apoio dos meus pares para a aprovação da presente propositura.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Fevereiro de 2023

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual
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