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Indico à Mesa, na forma regimental, ouvido o Colendo Plenário, seja encaminhado
expediente ao EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA, Sr. Antônio Carlos Videira, com cópia para, EXMO. GOVERNADOR DO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, Sr. Reinaldo Azambuja, solicitando que seja
disponibilizado 01 (um) Médico Legista pata atender o município de Aparecida do
Taboado.
 
Plenário Deputado Júlio Maia, 06 de agosto de 2019.
 
 
DEPUTADO EDUARDO ROCHA.
Vice-presidente da Assembleia Legislativa.

JUSTIFICATIVA

A solicitação se faz necessária, uma vez que o município não conta com um Médico
Legista, uma vez que um se aposentou e o outro foi transferido para capital, deixando
o município sem atendimento por um profissional de extrema importância.
 
Por diversas vezes, cidadãos de Aparecida do Taboado sofrem por ocasião do
falecimento de um ente querido, quando a situação requer os serviços do Médico
Legista, especialmente para a liberação do corpo, sendo que nestes momentos a dor
pela perca se torna ainda maior pela demora do atendimento, uma vez que o município
não conta com um profissional responsável pela autópsia e liberação do corpo, que
tem que ser levado até outra cidade, para realizar o procedimento para que as famílias
possam velá-lo com dignidade.
 
Com o atendimento da solicitação, estará atendendo os anseios dos munícipes,
propiciando um melhor atendimento na realização do exame de corpo delito em vítimas
vivas ou mortas, com o fim de apresentar laudos às autoridades competentes que, a
partir daí, podem trabalhar com esses resultados nas elucidações de crimes no
município.
 
A presente proposição atende a solicitação do ilustre vereador Gilson Antônio de
Barros, do município de Aparecida do Taboado.
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Diante do exposto, rogo aos nobres Pares a aprovação desta proposição.
 
 


