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Indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado e ao Excelentíssimo Senhor Secretário
de Segurança Pública, que viabilize a aquisição
de  uma  camionete  4x4  para  o  2°  Corpo  de
Bombeiro  Militar  –  CIBM,  do  município  de
Cáceres – MT.

  Nos termos do Artigo 160 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro a
Mesa Diretora, após ouvido o soberano plenário, que encaminhe expediente indicatório ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Mato Grosso Senhor Mauro Mendes Ferreira
e o Excelentíssimo Senhor Secretário de Segurança Pública Alexandre Bustamante dos Santos,
que viabilize a aquisição de uma camionete 4x4 para o 2° Corpo de Bombeiro Militar – CIBM, do
município de Cáceres – MT.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição é oriunda da Indicação n° 114/2019, apresentada no dia 13 de maio de
2019, pelos vereadores Rubens Macedo, Valdeniria Dultra Ferreira, Jeronimo Gonçalves e
Claudio Henrique Donatoni, e protocolada via ofício n° 223/2019-SL/CMC, no dia 14 de maio de
2019.

Essa Indicação está sendo apresentada com o intuito de solicitar a aquisição de uma camionete
4x4 para o 2° Corpo de Bombeiro Militar – CIBM, do município de Cáceres – MT.

O 2° Corpo de Bombeiro Militar, necessita deste automóvel para ocorrências imediatas, pois a
unidade de Cáceres é uma unidade operacional e responsável por atender por 11 municípios do
entorno. 

Com a aquisição de uma camionete o trabalho do comando será mais eficaz, pois por atender
11 municípios o deslocamento é rotineiro, e muitas vezes são feitos em área de difícil acesso na
região, com esse veículo o trabalho de resgate e salvamento pode ser executado com mais
eficiência, e por ser um veiculo preparado para áreas difíceis, muitas vidas podem ser salvas,

1



Indicação - v9cr3wnh

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

além de melhorar a qualidade de trabalho dos profissionais que ali atuam.

Pelo exposto, espero pela aprovação da presente indicação pelo Plenário desta Casa de Leis e
posterior atendimento pelo Poder Executivo.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Junho de 2019

 

Dr. Gimenez
Deputado Estadual
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