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Indica  a  urgente  necessidade  da  criação  de
estacionamento  público  para  veículos  de
grande  porte  na  cidade  de  Sinop.

 

Nos termos do disposto nos arts. 154, VII, e 160 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado de Mato Grosso (Resolução Nº 677, de 20 de Dezembro de 2006),
apresento à Mesa Diretora a presente INDICAÇÃO, para que seja remetida ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Mato Grosso e ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, sobre a urgente necessidade de criação
de estacionamento público para veículos de grande porte na cidade de Sinop.

 

JUSTIFICATIVA

 

Atendo, através da presente Indicação, ao pleito trazido ao meu gabinete pelos
caminhoneiros que transportam cargas na cidade de Sinop.

De acordo com o relato, devido à falta de um local adequado, os motoristas são obrigados a
estacionar seus caminhões nas avenidas e ruas de Sinop, o que acaba prejudicando o
trânsito, além de trazer risco à segurança dos caminhoneiros.

Ocorre que a prefeitura, através da Guarda Municipal, vem aplicando multas nos caminhões
estacionados em locais proibidos, o que está gerando revolta nos caminhoneiros, uma vez
que a cidade não disponibiliza um local adequado para a parada desses veículos.

Vale lembrar que a economia da cidade de Sinop gira em torno do agronegócio, tendo mais
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de 2 mil caminhões registrados na cidade, além de muitos outros vindos dos quatro cantos
do país, e esses profissionais são responsáveis pelo escoamento da produção local.

Para que tal situação seja resolvida de forma mais célere possível, opino pela
disponibilização de no mínimo um estacionamento público para veículos de grande porte,
proporcionando um local seguro e adequado para a parada dos caminhões, além de trazer
mais segurança para o trânsito do município.

Pelo exposto, visando garantir a segurança e o bem-estar desses profissionais tão
importantes para a economia de nosso estado, além de proporcionar um trânsito mais seguro
no município de Sinop, envio a presente Indicação ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado de Mato Grosso e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura e
Logística, na certeza de que essas autoridades não pouparão esforços no sentido de atender
este pleito tão importante.

São essas as relevantes razões da presente indicação, que espero ser aprovada pelo meus
pares e atendida pelo Poder Executivo.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 26 de Janeiro de 2023

 

Max Russi
Deputado Estadual
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