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INDICO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Colendo Plenário, seja encaminhado 
expediente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Três Lagoas, ANGELO 
GUERREIRO, para que realize estudos destinados à elaboração de um convênio de 
parceira com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul para que o Município de 
Três Lagoas faça as obras de limpezas, roçadas e podas das árvores, nos pátios das 
escolas estaduais e dos demais prédios públicos localizados naquela localidade, em 
razão da ausência desse tipo de serviço por parte de AGESUL naquele município.   

 

Plenário Deputado Júlio Maia, 31 de agosto de 2021.

 

 

 DEPUTADO EDUARDO ROCHA      

1º Vice-Presidente da ALEMS - MDB

JUSTIFICATIVA

Mediante solicitação de alguns diretores escolares e gestores de outros órgãos 
estaduais situados na cidade de Três Lagoas, verificou-se que o AGESUL não dispõe 
de estrutura naquele Município para realização de obras de limpezas, roçadas e podas 
das árvores, nos pátios das escolas estaduais e nos demais prédios públicos 
localizados naquele município.

 

Diante disso faz-se necessária a presente indicação, para que a Prefeitura de Três 
Lagoas estude a viabilidade de convênio de parceira com o Governo do Estado, para 
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que o Município realize referidas obras de conservação e asseio.

 

Com o atendimento a referida proposição, inúmeros sul-mato-grossenses residentes 
em Três Lagoas serão beneficiados, assim como os estudantes, professores e toda a 
comunidade escolar, além dos servidores e usuários dos órgãos e prédios públicos 
estaduais.

 

Diante do exposto, rogo aos nobres Pares a aprovação desta proposição.
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