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Protocolo:

01172/2013

Processo:

Tipo:
Autor:

Indicação
Dep Felipe Orro;

Projeto:
Data Leitura:
Data Arquivo:
Ass.Protocolo:

25/04/2013
____/____/_______
___________________

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINDICO à Mesa Diretora, observada as disposições
regimentais e, após ouvido o colendo Plenário, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Governador André Puccinelli, com cópia ao Secretário de Estado de Justiça
e Segurança Pública, Wantuir Francisco Brasil Jacini, solicitando o aumento de efetivo no
Corpo de Bombeiros da cidade de Paranaíba-MS, conforme pleito da Câmara Municipal
exposto na Indicação n. 281/2013, cuja cópia segue anexa, de autoria do Vereador Maycol
Henrique Queiroz Andrade.x
x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPlenário Deputado Júlio Maia, 25 de abril de 2013.x
x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDeputado FELIPE ORRO - PDT

JUSTIFICATIVA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXA reivindicação exposta reflete os anseios de toda a
sociedade de Paranaíba-MS, a qual necessita dos serviços prestados pelo Corpo de
Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul. x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNo município, a falta de efetivo impede o pronto atendimento
à população nos casos em que se fazem necessário a atuação dos bombeiros, serviços este
essencial à segurança de toda a comunidade.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNinguém pode negar a importância do Corpo de Bombeiros,
para qualquer cidade. Nos lugares onde ele não existe, a apreensão da população é grande.
O serviço do Bombeiro, não se resume mais a apagar incêndios. A evolução da corporação
nas áreas de controle de tragédias, epidemias, catástrofes, incêndios e assistência médica
de emergência, além da fiscalização de prédios e edifícios, locais de festas, controle de
inundações e resgate de vítimas de acidentes em lugares de difícil acesso é algo notório.x
x
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXConsiderando que é de iniciativa do Governador do Estado
a proposição de medidas para aumentar o efetivo do Corpo de Bombeiros (Artigo 67, § 1º da
Constituição Estadual), a aprovação da presente indicação é medida que se impõe.x

