INDICAÇÃO Nº 217/2021
AUTORES: VEREADORES JUCLEBER DA SILVA QUEIROZ, GILBERTO PEREIRA,
HEBERSON GALTER CUSTÓDIO, LUÍS GUSTAVO GONÇALVES NEIRA e JOSÉ
CARLOS DA CONCEIÇÃO SANTOS.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE
APARECIDA DO TABOADO – MS.

DA

CÂMARA

MUNICIPAL

DE

Os Vereadores infra-assinado, de conformidade com as normas
regimentais em vigor, INDICAM à Mesa Diretora da Câmara Municipal, que encaminhe expediente
ao Excelentíssimo Senhor José Natan de Paula Dias, Prefeito Municipal, solicitando gestões no
sentido de fazer a doação das Quadras 22 e 23, com localização do Jardim Primavera I, para a
construção de Quartel para abrigar o 15º SubGrupamento de Bombeiros Militar Independente
de Aparecida do Taboado.
JUSTIFICATIVA
Sabe Vossa Excelência que o 15º SubGrupamento de
Bombeiros Militar de Aparecida do Taboado foi criado em 20 de outubro de 2006 e o mesmo é
responsável pelo atendimento nas regiões deste Município e de Selvíria, inclusive pela casa de
máquinas da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira da CTG, onde faz as vistorias periodicamente. Dada
a sua relevância e constante necessidade de atuação, atualmente o 15º SGBM conta com um
significativo número de efetivo e vários veículos para atender toda a demanda de serviços.
Desde a sua criação o 15º SGBM está abrigado em prédio cedido
pelo Município, com localização em uma das extremidade da cidade, que naquela ocasião atendia as
suas necessidades de ocupação; todavia, com o passar dos anos fica cada vez mais evidente que aquele
prédio não atende mais as suas reais necessidades, a exemplo da falta de espaço físico, com a
necessidade de mais salas, sanitários, garagem para todos os veículos, bem como de estrutura para os
treinamentos, além da questão da logística, que tem dificultado a agilidade do serviço prestado.
Dentro deste contexto, entendemos que a doação das quadras 22
e 23, com localização no Jardim Primavera, para a construção de Quartel para abrigar a unidade do
Corpo de Bombeiros Militar de Aparecida do Taboado será a iniciativa para sanar as deficiências
apontadas, acrescentando que a localização contribuirá para um atendimento mais rápido e eficiente.
Esperamos que Vossa Excelência faça gestões no sentido de
atender esta reivindicação, que está sendo feita com o objetivo de atender necessidades prementes do
15º SubGrupamento de Bombeiros Militar Independente de nosso Município, bem como de contribuir
para o progresso de nossa cidade, que busca o seu pleno desenvolvimento.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aparecida do
Taboado - MS, 23 de agosto de 2021.
Vereadores:
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