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Requeiro à Mesa Diretora, ouvido o colendo Plenário, na forma regimental, seja 
encaminhada MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO ao Exmo. Sr.  Prefeito de Três 
Lagoas/MS, ANGELO GUERREIRO, pela importante aquisição de um caminhão à 
vácuo, que além de efetuar limpeza das vias públicas, faz a sucção dos dejetos em 
bueiros e valas, gerando economia ao município e agilidade à efetividade da 
prestação do serviço público de asseio das ruas e demais espaços públicos.  

 

A moção deverá ser redigida nos seguintes termos:

 

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por iniciativa do DEPUTADO 
EDUARDO ROCHA, 1º Vice-Presidente da Casa de Leis, em nome de seus pares, 
vem consignar votos de felicitação e reconhecimento ao Exmo. Sr. Prefeito de Três 
Lagoas/MS, ANGELO GUERREIRO, pela importante aquisição de um caminhão à 
vácuo, que além de efetuar limpeza das vias públicas, faz a sucção dos dejetos em 
bueiros e valas, gerando economia ao município e agilidade à efetividade da 
prestação do serviço público de asseio das ruas e demais espaços públicos.  

 

Por essas atitudes de vanguarda, que este Parlamentar tem destinado valores 
consideráveis das emendas parlamentares ao Município de Três Lagoas, 
possibilitando a economia de recursos e a consequente destinação dos mesmos à 
aquisição de equipamentos destinados à modernização da frota da Prefeitura e à 
eficiência do serviço público.

 

Iniciativas corajosas como esta do competente Prefeito Ângelo Guerreiro merecem 
ser enaltecidas, fundamentando a presente homenagem.
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Plenário Deputado Júlio Maia, 31 de agosto de 2021.

 

 

DEPUTADO EDUARDO ROCHA

   1º Vice-Presidente da ALEMS
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