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AUTORES: Vereador Sandro Cândido da Silva e outros 

 
Indica a Sua Senhoria o Senhor Alexandre 
Bustamante dos Santos - Secretario de Estado de 
Segurança Publica de Mato Grosso, com cópia ao 
Senhor Mauro Carvalho - Secretário Chefe da Casa 
Civil, ao Senhor Rubens Sadao Okada - Diretor 
Geral da POLITEC, a necessidade, oportunidade e 
conveniência de fazer gestão de adequações e 
reformas no prédio da unidade da Politec de Juína –
MT, tais como: renovar pintura, corrigir infiltrações, 
trocas de portas, construir salas e garagem coberta, 
implantar o Kit Bio. 
 

Os vereadores abaixo signatários, no uso de suas atribuições legais, conferidas no 
art. 126 do Regimento Interno da Câmara INDICA a Sua Senhoria o Senhor Alexandre 
Bustamante dos Santos - Secretario de Estado de Segurança Publica de Mato Grosso, com cópia 
ao Senhor Mauro Carvalho - Secretário Chefe da Casa Civil, ao Senhor Rubens Sadao Okada - 
Diretor Geral da POLITEC, sobre a necessidade e oportunidade do atendimento desta 
proposição. 
  
JUSTIFICATIVA 
 

A Unidade 1.5.5. Gerência Regional da POLITEC de Juína-MT necessita de 
reformas do prédio, construção de mais salas, implantação do Kit Bio e de pelo mais 01 
profissional Papiloscopista. 

 
Esta unidade conta com apenas 01 papiloscopista para atender uma população 

estimada de 160 mil pessoas na região noroeste em diversos serviços de identificação, uma 
situação de sobrecarga laborativa e de transtorno para as pessoas que precisam dos serviços, 
sendo necessário fazer a chamada publica de pelo menos 01 servidor. 

 
Em 2018 iniciamos conversas com diretor da POLITEC sobre a possibilidade de 

implantação do sistema de Kit bio nesta unidade, cuja finalidade e dar agilidade nas emissões de 
carteira de identidade, sendo este uma ferramenta inovadora neste área.  

 

Discussão e votação única em: ____/_____/____ 

(   ) Aprovada por unanimidade 

(   ) Aprovada por ____x____ votos. 

(   ) Rejeitada por ____x____votos. 

       Abstenções ____ votos. 

 

______________________ 
Assinatura do (a) presidente 

 
( X) Indicação  

(    ) Requerimento 

(    ) Moção 

(    ) Projeto Decreto Legislativo 

(    ) Projeto Resolução 
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Propomos ainda que seja realizadas adequações e reformas no prédio tais como: 
renovar pintura, corrigir infiltrações, trocas de portas, construir salas e garagem coberta. 
Lembrando que o prédio encontra em estado insalubre, pouco espaço de acomodação para 
usuários e servidores.  

 
Diante ao exposto, contamos com apoio de todos na matéria e sua aprovação. 
 
Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 2019. 

 
 

 
SANDRO CÂNDIDO DA SILVA 

Vereador autor 
 

 
APOIADORES: 

 
 

 


