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INDICO ao Excelentíssimo Senhor  Presidente
do INDEA e ao Diretor Presidente da EMPAER,
com cópia ao Excelentíssimo Senhor Secretário
-  Chefe  da  Casa  Civil,  a  necessidade  de
viabilizar a construção de sede própria para o
INDEA  e  EMPAER,  no  Município  de  Santa
Terezinha – 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 à autoridade supracitada, por meio do qual
aponto e INDICO decorrente do pleito formulado pelos Vereadores do Município de Santa Terezinha – MT, a
necessidade de viabilizar a construção de sede própria para o INDEA e EMPAER, no município citado.

 

 

 

JUSTIFICATIVA

A presente proposição se dá em decorrência da solicitação, pelo decorrente de pleito formulado pelos
Vereadores do Município de Santa Terezinha – MT, onde relatou-se a necessidade de viabilizar a construção
de sede própria para o INDEA e EMPAER, no município citado.

Ocorre que o INDEA e a EMPAER, estão ocupando salas em prédios que se encontram em situação
precária, colocando em risco inclusive os documentos e equipamentos que se encontram nas dependências
das sedes, podendo ocasionar um prejuízo muito maior, caso não seja providenciado recursos pra a
construção das referidas sedes.

O ilustre professor Hely Lopes Meirelles, relata que cada órgão público é um centro de competência
governamental ou administrativa, tendo funções, cargos e agentes. Compreendemos que a existência de
órgãos públicos, no Brasil, com estrutura e atribuições definidas, surgem em razão da lei e não do mero
capricho do governante.

As reformas e aquisições de prédios próprios para abrigar os órgãos públicos é necessária, pois devem ser
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projetados obedecendo as necessidades que cada setor precisa e nos dias de hoje sustentáveis.

Em face do exposto e para que o objetivo pretendido possa ser alcançado, na forma aqui disposta,
cumpre-me levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e à elevada apreciação de meus distintos
Pares, aos quais conclamo, nesta oportunidade, dispensarem a mesma o devido apoio para a sua regimental
acolhida e merecida aprovação.
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