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O Vereador que a presente subscreve, em conformidade com o texto regimental, indica a 
Mesa Diretora para que depois de ouvido o Soberano Plenário, que envie expediente ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal, Sr. Derlei João Delevatti, Coordenador da Defesa Civil do Estado de Mato 
Grosso do Sul, Sr. Tenente-Coronel  BM  Fábio Santos Coelho Catarineli e o Coordenador da Defesa 
Civil do município, Sr.  Helton Benitez  da Graça para que seja realizada em caráter de urgência um 
levantamento sobre todo o percurso do Dique de Contenção, com a finalidade de verificar a real 
situação do mesmo em virtude da presença de infiltrações, erosões visíveis e até mesmo do crescimento 
de árvores no local, o qual poderá acarretar uma maior fragilidade da estrutura do Dique de contenção. 
Ressalta-se que estamos nos aproximando da época das chuvas e dessa forma se faz necessária a 
realização de uma fiscalização minuciosa no local com o intuito de prevenir a população de um desastre 
natural (enchente). 

JUSTIFICATIVA 
Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores. 

O objeto desta indicação em tela tem por objetivo levar ao conhecimento de todos os 
munícipes e deste Poder a real situação da contenção do dique, devido as constantes variações do Rio 
Paraguai, nos traz a preocupação com relação ao real estado em que se encontra o nosso Dique de 
Contenção e sobre à Casa das Bombas responsáveis pela drenagem das águas pluviais pelo canal de 
Micro e Macro drenagem. Ressaltamos ainda que precisamos dar informações corretas a população para 
tranquilizá-las sobre a situação eminente de um desastre natural como o rompimento do Dique podendo 
assim ocasionar uma catástrofe com inundações na nossa cidade colocando em risco a vida de todos os 
cidadão, dessa forma a prevenção é o melhor caminho. 

Razão esta que solicito ao Senhor Prefeito Municipal, Sr. Derlei João Delevatti, 
Coordenador da Defesa Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, Sr. Tenente-Coronel  BM  Fábio Santos 
Coelho Catarineli e o Coordenador da Defesa Civil do município, Sr.  Helton Benitez  da Graça, o 
levantamento sobre todo o percurso do Dique de Contenção a qual circunda o município sobre as reais 
condições em que se encontra a nossa principal defesa contra as cheias do rio Paraguai e as providências 
que estão sendo adotadas para evitar a possível entrada de água em nossa cidade. 

Sala de Sessões, 16 de Outubro de 2018. 
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