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XXXXXXXXXXXXXXINDICO à Mesa Diretora desta Augusta Assembléia Legislativa, na
forma regimental e após ouvido Colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste Poder
Legislativo ao Excelentíssimo Governador do Estado, Dr. ANDRÉ PUCCINELLI, com cópia
ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiro Militar de Mato Grosso do Sul, Coronel QOBM
OCIEL ORTIZ ELIAS, solicitando a implantação e instalação de unidade militar do Corpo de
Bombeiros, na cidade de Bonito. x
x
XXXXXXXXXXXXXXPlenário Dep. Júlio Maia, 12 de abril de 2.011x
x
x
XXXXXXXXXXXXXXDeputado Estadual FELIPE ORROx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPDT

JUSTIFICATIVA

XXXXXXXXXXXXXXlamentáveis episódios relativos aos recentes registros de incêndios
de grandes proporções verificados no Município de Bonito, bem assim o acentuado
crescimento populacional urbano daquela cidade, provocados em parte, pela realização
de investimentos em projetos de envergadura, especialmente no seguimento de turismo,
certamente justificam plenamente dotar aquela cidade deste melhoramento público, aliás,
há muitos anos reivindicado pela comunidade, e por isso atende aos reclamos daquela
sociedade local. x
x
XXXXXXXXXXXXXXVale ressaltar, no final do ano passado aquela gente assistiu
estarrecida, um incêndio que destruiu totalmente um supermercado e casas nas adjacências,
provocando pânico, feridos e prejuízos, vez que tiveram de aguardar socorro vindo com
o deslocamento do Corpo de Bombeiros de Jardim, que dista cerca de 60 Km. As
consequências desta ocorrência bem poderiam ser evitadas, ou ao menos minorado seus
efeitos, se houvesse uma unidade do Corpo de Bombeiros naquela Cidade. x
x
XXXXXXXXXXXXXXDemais, Bonito é o maior pólo turístico do Estado, com projeção
nacional e internacional em razão de suas belezas naturais, tanto que dotada de aeroporto
com capacidade para receber aeronaves de grande porte, de complexo hoteleiro de alto luxo
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e de entretenimentos. Por isso é inaceitável deixar aquela cidade à margem da segurança
do corpo de Bombeiros.

