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INDICA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
MAURO MENDES FERREIRA, COM CÓPIAS AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO
CHEFE DA CASA CIVIL MAURO CARVALHO
JUNIOR, AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA,
ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS, A
URGENTE NECESSIDADE DE TROCA DO
TELHADO DA CADEIA PÚBLICA DE CÁCERES.

Nos termos do artigo 160 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que seja encaminhado o presente expediente legislativo as autoridades supracitadas, por
meio da qual aponto e indico a urgente necessidade de troca do telhado da Cadeia Pública de Cáceres.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem como escopo a necessidade de viabilizar urgentemente a troca do telhado da
Cadeia Pública de Cáceres.
É muito comum que uma hora ou outra uma construção sofra com problemas no telhado. Eles podem surgir
por falhas na execução, desempenho dos materiais, assim como variações do tempo, como chuvas, sol e
ventos. Por isso, é muito importante saber o momento certo de fazer a reforma.
Muitas vezes, a falta de manutenção no telhado pode acabar trazendo diversos problemas e aumentando a
necessidade de uma reforma e/ou troca total. Esse serviço deve ser realizado porque, quando as telhas ou a
estrutura da cobertura estão danificadas, podem aparecer infiltrações que comprometem a laje e outros
elementos da construção.
E com a aproximação do período de chuvas esses problemas se agravam ainda mais na Cadeia Pública de
Cáceres, por isso solicitamos essa troca do telhado o mais breve possível.
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Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Conto com o apoio dos meus nobres Pares na aprovação da presente matéria e posterior atendimento pelo
Poder Executivo.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 28 de Janeiro de 2021

João Batista
Deputado Estadual
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