
INDICAÇÃO Nº 135/2021. 
 

 

AUTOR:         Vereador: CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO-DEM 

 
 

 

Indica ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Claudinei 

Singolano, a necessidade urgente de solicitar junto aos 

órgãos competentes a adoção de medidas para a retirada 

dos diversos veículos estacionados sobre o passeio 

público junto a Delegacia de Polícia local. 

 

Com fundamento no que determina o Regimento Interno 

desta Casa de Leis, Requeiro a Mesa, ouvido o Soberano Plenário, seja encaminhado 

expediente indicatório ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Claudinei Singolano, a 

necessidade urgente de solicitar junto aos órgãos competentes a adoção de medidas para 

a retirada dos diversos veículos estacionados sobre o passeio público junto a Delegacia 

de Polícia local. 

 

Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes Teixeira 

(Pitucha), Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças/MT, em 16 de Agosto de 

2.021.  
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             Vereador – DEM                                                     Vereadora – DEM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J U S T I F I C A T I V A 

    

 

 

Como é de conhecimento público e notório, há vários 

meses, e em alguns casos há mais de ano, encontram-se estacionados sobre o passeio 

público, em cima da calçada, que cerca nossa Delegacia de Polícia local, vários 

veículos, todos objetos de apreensões. 

 

Ocorre que não há mais espaço suficiente para receber 

tantos veículos, e o acúmulo deles estacionados sobre a frente e lateral da Delegacia de 

Polícia vem causando transtornos aos próprios policiais, pois o acúmulo desses veículos 

lhes tira espaço e causa desconforto, dificultando até o acesso a entrada principal do 

estabelecimento, bem como causa também tem causado transtornos a população que 

trafega diariamente pela avenida frontal e pela rua lateral a Delegacia. 

 

A Delegacia localiza-se em uma esquina e o acúmulo de 

veículos estacionados sobre a calçada frontal e lateral da mesma, dificulta a visualização 

dos motoristas que param na esquina, expondo a risco de acidentes, ainda mais por ser 

uma avenida movimentada e com comércio próximo e que muitas vezes fica 

congestionada. 

 

De outro lado, os veículos estão se deteriorando no tempo, 

expostos a sol e chuva, podendo ainda causar focos de dengue e servir de abrigo para 

animais peçonhentos, bem como a imagem de vários veículos “amontoados” sobre a 

fachada de nossa Delegacia, passa a imagem de desleixo e abandono, em desrespeito 

aos servidores que lá trabalham. 

 

Assim, entendemos ser preciso que a Municipalidade tome 

alguma atitude, unindo-se aos demais Poderes, visando solucionar essa situação. 

 

Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes Teixeira 

(Pitucha), Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças/MT, em 16 de Agosto de 

2.021.  
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