
Requerimento - 7h39l739

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: 7h39l739
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
18/09/2019
Requerimento nº 647/2019
Protocolo nº 7813/2019
 

Autor: Dep. Oscar Bezerra

Com fundamento no que preceituam o art. 177, caput, e art. 183, inciso VIII, ambos do Regimento Interno
desta Casa de Leis, e o art. 28 da Constituição Estadual de Mato Grosso, requeiro à Mesa Diretora, após
ouvido o Soberano Plenário, que aprove o presente REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE A
REGULARIDADE DO ALVARÁ DE PÂNICO E INCÊNDIO DOS LOCAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE
PESSOAS NO ESTADO DE MATO GROSSO, tais como: hospitais públicos e privados, igrejas,
supermercados, shoppings centers, restaurantes, órgãos públicos e autarquias, clubes e boates, dentre
outros, direcionado ao Excelentíssimo Senhor Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros do Estado de
Mato Grosso, Coronel Alessandro Borges Ferreira, a ser respondido a este Poder no prazo improrrogável de
30 (trinta) dias.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição se faz necessária para a obtenção das informações de acompanhamento do alvará
de pânico e incêndio dos locais com grande aglomeração de pessoas, tendo em vista especialmente que o
Corpo de Bombeiros se tornou uma instituição atuante na prevenção e não somente ao socorro imediato das
vítimas de incêndio.

Porém, observa-se que o contingente de fiscalização não atende completamente a demanda nos
procedimentos de vistoria devido ao rápido crescimento e urbanização das cidades.

Nesse contexto, tragédias relacionadas a incêndio continuam acontecendo, tais como, o caso da Boate Kiss
em Santa Maria no Rio Grande do Sul, que vitimou mais de 240 pessoas, o incêndio que acometeu o
Hospital Badim na Zona Norte do Rio de Janeiro nesta terça-feira (17/09/2019) que vitimou 14 pessoas, e até
mesmo aquele ocorrido recentemente no depósito da SEDUC sediado nesta Capital.

Desta forma, sendo a Assembleia Legislativa do estado um importante Poder representativo do povo,
portanto, tendo dentre suas funções a de fiscalizar o uso dos recursos públicos e, sobretudo, da regularidade
das edificações de interesse da sociedade, o questionamento em forma de requerimento se justifica.

Por esta razão, contamos com o apoio dos Nobres Deputados para a aprovação do presente requerimento.
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