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Solicita a destinação de um Caminhão
Pipa, com acessórios do canhão de
água, visando atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Serviços
Urbanos, no Município de Douradina.
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INDICO à Mesa, na forma regimental, seja encaminhado expediente deste Poder
Legislativo ao Excelentíssimo Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica,
Senhor João Eduardo Barbosa Rocha, e aos Excelentíssimos Deputados Federais e
Senadores representantes de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados e
Senado Federal, solicitando a destinação de um Caminhão Pipa, com acessórios do
canhão de água, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços
Urbanos, no Município de Douradina.

Plenário Deputado Júlio Maia, 11 de agosto de 2022.

 

Zé Teixeira
Deputado Estadual

PSDB

(125/2022)

JUSTIFICATIVA

Diante da necessidade de um Caminhão Pipa para o controle de emissão de poeira,
umectação de vias e pátios, terraplenagem, irrigação, lavagem de ruas e praças, bem
como para o abastecimento de água potável em casos de falta de água nas
residências, a população de Douradina pleiteia a destinação do automóvel para o
município.
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Outrossim, o Quartel de Corpo de Bombeiros mais próximo fica na cidade de
Dourados, distante aproximadamente em 45 km, motivo de preocupação no período de
estiagem, uma vez que há muitos focos de incêndio na região, a distância pode gerar
demora no atendimento nestes casos.

Sensível às demandas de Douradina, o Vereador José de Souza Caminha solicita
nosso apoio para aquisição e destinação do caminhão pipa, com acessórios do canhão
de água, à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, conforme a Indicação n° 022
/2022, lida e aprovada em Sessão Plenária, no que solicitamos o empenho conjunto –
do Estado e União, objetivando o respaldo financeiro necessário para aquisição do
veículo.


