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Indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado de Mato Grosso, Senhor Mauro Mendes
Ferreira, com cópia ao Excelentíssimo Senhor
Secretário Chefe da Casa Civil Mauro Carvalho
Junior, que determine aos órgãos competentes
as providências necessárias para a doação de
uma  caminhonete  cabine  dupla  4x4,  para
atender  as  necessidades  de  locomoção  da
aldeia Dzepa, na terra indígena de Parabubure,
localizada no município de Campinápolis.

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,
com cópia ao Excelentíssimo Senhor Secretário Chefe da Casa Civil Mauro Carvalho Junior,
que determine aos órgãos competentes as providências necessárias para a doação de uma
caminhonete cabine dupla 4x4, para atender as necessidades de locomoção da aldeia Dzepa,
na terra indígena de Parabubure, localizada no município de Campinápolis.

 

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem por objetivo atender a solicitação feita pelo Cacique Arnaldo
Tsererowe, que expôs a grande necessidade de um meio de transporte  para a comunidade
Xavante da Aldeia Dzepa da TI Parabubure.

A comunidade tem população estimada de 480 habitantes e encontra-se à 160 km de distância
da cidade de Campinápolis, sendo esta seu ponto de apoio.

É nítida a importância de meios de locomoção para os residentes, haja vista a distância e a
necessidade de mobilidade até a cidade para atender demandas referentes a tratamento de
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saúde, atendimento emergencial, recebimento de benefício e atos burocráticos imprescindíveis
à comunidade.

Ressalvo ainda, que a aldeia Dzepa sofreu grandes perdas com o COVID-19 e vem aos poucos
se reestruturando. A doação de um veículo para transporte será de grande ajuda e extrema
necessidade, tanto no ponto de vista de melhoria  à saúde quanto na sensação de segurança
pela certeza que terão suporte para locomoção quando necessitarem de atendimento específico.

Por tanto, a doação da caminhonete cabine dupla 4x4 é de suma importância para suprir um
déficit de mobilidade e colaborar na melhoria da qualidade de vida dos moradores da aldeia.

Certo de que, em muito contribuirá para aquela população indígena, 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 07 de Março de 2023

 

Júlio Campos
Deputado Estadual
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