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INDICO  ao  Excelentíssimo  Senhor,  Mauro
Mendes, Governador do Estado de Mato Grosso,
com cópia ao Excelentíssimo Senhor, Coronel
PM  César  Augusto  de  Camargo  Roveri,
Secretário de Estado de Segurança Pública e ao
Excelentíssimo Senhor,  Rubens Sadao Okada,
Diretor Geral da POLITECMT, a necessidade de
viabil izar,  em  caráter  de  urgência,  a
implantação de uma unidade de Medicina Legal
(IML) no munícipio de Várzea Grande – 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 implantação de uma unidade de Medicina Legal (IML) no munícipio de Várzea
Grande – MT.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar à
Secretaria Estadual de Segurança Pública, a implantação de uma unidade de Medicina Legal (IML) no
munícipio de Várzea Grande – MT.

O município de Várzea Grande é a segunda cidade mais populosa do estado de Mato Grosso, a 7º mais
populosa da região Centro-Oeste e a 97° mais populosa do país, com população estimada em
aproximadamente 290 mil habitantes segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2021.

Ocorre que a população várzea-grandense está desguarnecida de qualquer atendimento especializado em
perícias de medicina legal a ser disponibilizado pela POLITEC no município, ficando na dependência das
unidades instaladas na Capital.

A ausência de um Instituto de Medicina Legal – IML em Várzea Grande – MT, tem causado há tempos
muitos transtornos à população. A dificuldade é ressaltada quando das ocorrências no período noturno,
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fazendo com que a pessoa se desloque entre municípios na madrugada para ser atendida no IML, mais
próximo (Cuiabá-MT).

Por óbvio, os números mencionados incialmente apontam ser imprescindível a implantação de uma unidade
de medicina legal para atender a população de Várzea Grande – MT e região.

Pelas razões expostas é que apresentamos a demanda para que a gestão pública estadual, em caráter de
urgência, promova as alterações adequadas na estrutura organizacional da POLITEC, e como sugestão a
inserção de Várzea Grande – MT como uma Coordenadoria Regional, assim como já ocorre nos demais
polos regionais (Barra do Garças, Cáceres, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra – MT).

E como alternativa, a criação de uma Gerência de Medicina Legal, com a maior brevidade possível.  

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 15 de Fevereiro de 2023

 

Fabinho
Deputado Estadual

2


