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INDICA A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
QUE
DETERMINE
AOS
SETORES
COMPETENTES A REORGANIZAÇÃO DO
ESTACIONAMENTO DOS SERVIDORES DESTE
PODER.

Nos termos do Artigo 160 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, encaminho expediente
indicatório a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso com objetivo de determinar aos
setores competentes a reorganização do estacionamento dos servidores deste Poder, tomando as seguintes
providências:
1 – Retirada dos veículos e dos móveis inservíveis do piso térreo, abrindo novas vagas tanto para carros
quanto para motos dos servidores;
2 – Instalações de câmeras no estacionamento para possibilitar o registro de ocorrência de danos aos
veículos automotores e a identificação do causador do acidente.

JUSTIFICATIVA

São recorrentes as reclamações de furtos e danos causados aos veículos no estacionamento ao lado da
Casa Civil, que é o local onde os servidores utilizam quando na falta de vagas no estacionamento lado do
Teatro Zulmira Canavarros. Aliado a isso, tem-se ainda a situação caótica e precária que se encontra a
infraestrutura do local, que permanece sem qualquer melhoria, mesmo já tendo sido apresentada diversas
indicações solicitando providências por parte do Poder Executivo que alega insuficiência de recursos.
No estacionamento dos servidores desta Assembleia, além da dificuldade e tempo espera para se conseguir
vagas, os danos ocasionados aos veículos automotores (carros e motos) acabam sendo arcados sozinhos
pelos proprietários, pois por não ter câmeras no local, a identificação do causador do acidente/sinistro fica
prejudicada.
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Pelo exposto, sem mais delongas, pugno pela aprovação do vertente expediente indicatório por parte do
Plenário desta Casa de Leis e, também, pelo posterior atendimento da Mesa Diretora.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 21 de Agosto de 2019

João Batista
Deputado Estadual
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