
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

CAMARA MUNICIPAL
DE DOIS IRM DO BURITI 

O Legislativo mais Perto de vocé 

Indicação n° O2 /2021

Indico à mesa, ouvido o colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste

Poder ao Exmo. Sr. WLADEMIR DE SOUZA VOLK, prefeito municipal, com cópia a 

Imo. Sr. JORGE, SELEM, supervisor do poder público da Energisa/MS, e ao lImo. Sr. 

ESIEL TAGLIAFERRO XAVIER, secretário municipal de obras e serviços urbanos, 

SOLICITANDO a construção de postes para iluminação pública na Rua Maria Ferreira

da Silva, no Conjunto Buriti. 

Sala das SessÙes, 09 de fevereiro de 2021.

Higon Caxias dos Santos 
Vereador PSDB 

Justificativa:

A indicação apresentada visa atender uma necessidade dos moradores locais que 

necessitam da ampliação do serviço de iluminação pública no referido local, que nos

períodos noturnos torma-se desconfortável para transeuntes e moradores. 

Existem alguns pontos no municipio que necessitam deste serviço, que já foram

até mesmo objetos de indicações passadas do vereador supracitado (indicação n°126/2019 

de 11 de maio de 2019) e dos demais Edis buritienses. Porém na maioria das vezes não

ocorreu o atendimento por parte da Energisa. 

Solicitamos o atendimento deste pedido que fará com que nossos munícipes 

qualidade de vida no local onde residem. Peço ao executivo tenham maior segurança 

municipal o apoio desta indicação para que juntos possamos conseguir a solução do 

problema. 

lesas veltará! 
Rua Salustiano Ferreira Ribeiro, 257 -Centro - Cep 79215-000- Dois Imãos do Burit-MS- Fone: 3243-1033 



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

CAMARA MUNICIPAAL 
DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

O Legislativo mais Perto de vocé 

INDICAÇÃO N° 02/2021

Indico à Mesa, ouvindo o Colendo Plenário de deliberação para que seja encaminhado 

expediente deste Poder ao Exmo. Prefeito Municipal - Wladmir de Souza Volk com cópias ao 

Secretário Municipal de Saúde, Carlos Augusto Barbosa Leite. Que seja mantido os 40% de 

insalubridade a todos os profissionais de saúde deste município os quais tem contato diariamente 

com a população. 

JUSTIFICATIVA:

Devido à situação que atravessa o país com a pandemia do COVID-19 indico ao prefeito

Municipal com cópia ao secretário municipal de saúde.

Todos sabenmos do grande esforço dos profissionais de saúde no combate à pandemia. 

Trabalhadores que estão colocando a própria vida em risco, expostos a uma alta carga Viral,

trazida pelos inúmeros pacientes diagnosticados com coronavírus. Para piorar o quadro, ainda há 

uma escassez de material de proteção em todo o mundo. Não há dúvida do risco que estes 

profissionais enfrentam.

Pensando nisso propomos a administração municipal essa iniciativa aqui no Municipio de 

Dois Irmãos do Buriti. 

Dois Irmãos do Buriti - MS, 09 de Fevereiro de 2021. 

Carlos Aberto Serafim dos Santos 
Vereador Presidente - PDT 

fesus voltará
Rua Salustiano Ferreira Ribeiro, 257 Centro Cep 79215-000 - Dois Irmãos do Buriti-MS - Fone: 3243-1033 



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

CÄMARA MUNICIPAL 
DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 

O Legislativo mals Perto de vocé 

INDICAÇÃO N° 03/2021

Indico à Mesa, ouvindo o Colendo Plenáio de deliberação para que seja encaminhado

expediente deste Poder ao Exmo. Prefeito Municipal - Wladmir de Souza Volk com cópias ao 

Secretário Municipal de Saúde, Carlos Augusto Barbosa Leite. Que seja realizado o 

levantamento dos repasses da pandemia destinado pelo governo federal ao estado e que foram

repassado aos municípios.. 

JUSTIFICATIVA: 

Se torna necessário essa averiguação para que possamos conferir junto ao estado 

especificamente a secretaria de estado de saúde sendo que alguns rumores são comentados que

alguns municipios foram mais beneficiados que outros.

Dois Irmãos do Buriti - MS, 09 de Fevereiro de 2021. 

Carlos Alberto Serafim dos Santos
Veréador Presidente - PDT



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL 
DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 

O Legislativo mais Perto de vocé 

Indicação n° 002021

Indico à mesa, ouvido o colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste Poder ao 

Excelentissimo Sr. Vladimir de Souza Volk, Prefeito Municipal de Dois Irmãos do Buriti, com

copia ao mo St, Eziel Xavier Secretário de Obras Publica, no sentido que seja feitp p 

Patrolamento da Inter municipal que liga as seguintes fazendas Bom Jesus.Faz, Estancia Nova 

Faz. Cabana Libre Faz. Sao Sebastião, Faz, Urupes e Faz, Colorado. 

Sala das Sessões, 09 de fevereiro de 2021.

Gabriel Alves Miranda

Vereador- SD 

Justificativa.

A presente Indicação visa atende a grande os proprietários das referidas fazendas c 

daqueles que ali trafegam, sendo0 que se encontram em péssimo estado de conservaçao 

Informanmos ainda via\ esta que trans por gado, tem muitas lavoura e via de ònibus 

escolares. 

Diante da urgencia deste pedido, solicito o apoio dos Nobres Pares desta Augusta 

Casa de Leis, onde aguardamos o empenho de todos os setores responsaveis, para o 

atendimento desta reivindicação popular. 

hsas 1ara 

Rua Salustiano Ferreira Ribeiro. 257 - Centro CEP. 79215-000 Dois Irmãos do Buriti -MS - Fone: (67) 3243-1033 

lesas vollará
Rua Salustiano Ferreira Ribeiro, 257 - Centro - Cep 79215-000 - Dois Imãos do Buriti-MS - Fone: 3243-1033 



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

CÄMARA MUNICIPAL 
DE DOIS IRMÄOS DO BURITI

O Legislativo mais Perto de vocé 

Indicação n° 005/2021

Indico à mesa, ouvido o colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste Poder ao 

Excelentissimo Sr. Vladimir de Souza Volck. Prefcito Municipal de Dois Irmãos do Buriti, com 

copia aos Scnhores da - SALA DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITANDO a 

construç�o de redutores de velocidade (faixa de pedestre elevada) NA Rua Galdino Pereira Lima 

Rua esta da Escola Estadual ESTEFANA CENTURION GAMBARA, aonde transitanm aluno e 

também pessoas que necessitam se dirigir a Assistência Social, aonde o risco de acidente c 

nuito grande. 

Sala das Sessões, 09 de fevereiro de 2021.

Gabriel Alves Miranda

Vereador - SD. 

Justificativa

A A presente Indicação visa atende a grande parte da população que usan esta via e 

sentem que o perigo de acidente e eminente. 

Segundo os moradores e transeuntes da falta de qucbra-molas para abusar da 

velocidade, devido ausència de redutores.

Diante da urgência deste pedido, solicito o apoio dos Nobres Pares desta Augusta Casa 

de Leis, onde aguardamos o empenho de todos Os selores responsáveis, para o atendimento 

desta reivindicação popular. 

Sss .Mara

Rua Salustiano Ferreira Ribeiro, 257 - Centro - CEP. 79215-000 - Dois Irmãos do Buriti -MS - Fone: (67) 3243-1033 

Jisus vollará! 
Rua Salustiano Ferreira Ribeiro, 257 -Centro Cep 79215-000- Dois Irmãos do Buriti-MS - Fone: 3243-1033 



ESTADO DE MATO GROSsO DO SUL 

CAMARA MUNICIPAL 
DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 

O Legislativo mais Perto de vocé 

Indicação n° 06/21 

lndico a Mesa, ouvido o Colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste Poder ao 

Excelentissimo Sr. Wlademir de Souza Volck, com cópia para conhecimento ao Imo. Sr. Eziel 

Xavier Secretario de Obras Pública Municipal, solicitando que seja feito os reparos necessario, 

nas ESTRADAS e RUAS de todas as ALDEIAS da Comunida Buriti 

Sala das Sessões, em 09 de fevereiro de 2021 

Eber Reginaldo Vitorino

Vereador PSDB 

Justificativa

A referida Comunidade de todas as Aldcias cobra a manutenção das estradas, aonde a 

maioria serve para o transporte de alunos e trabalhadores, sendo que muitas delas encontra-se 

cm mal estado de manutenção com muitos buracos. 

Diante do exposto, solicitamos a vossa atenção a este pedido. 

Rua Salustiano Ferreira Ribeiro, 257 - Centro CEP. 79215-000- Dois Irmaos do Buriti -MS - Fone: (67) 3243-1033 

esus voliard
Rua Salustiano Ferreira Ribeiro, 257 - Centro -Cep 79215-000 Dois Irmãos do Buriti-MS - Fone: 3243-1033 



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL 
DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 

OLegbadisasNAZABvocé 

Indico à mesa, ouvido o colendo Plenário, seja encaminhado expediente 
deste Poxder ao Excelentisimo Sr. WLADEMIR DE SOUZA VOLK Prefeito 

Municipal, Dois Irmãos do Buriti/MS, com copia ao Ilmo Sr. CARLOS LETTE

Secretário Municipal, sOLICITANDO que incluem os Coletores de lixo e 

colaboradores da Reciclagem na prioridade da VACINAÇÃO do Covid-19. 

Sala das Sessões, 09 de fevereiro de 2021 

Vilson Jose G. de França
Vereador PSDB 

Justificativa: 

A apresentação desta Indicação visa atender solicitação dos nossos Garis

que trabalham e o pessoal da Reciclagem na coleta de lixo todos os dias, 

transportando também lixo hospitalares, aonde o perigo de contaminação e 

muito grande.

Visando garantir assim garantir a saúde destes funcionários, aguardamos 

o pronto atendimento desta proposição. 

Diante da urgência deste pedido, solicito o apoio dos Nobres Pares desta

Augusta Casa de Leis. 

lesas vellard! xas Mra' 

Rua SalutiedFrefa Riitei2557 c6rnto-¬p 92iS0D0PoDUREihfB-dë dlimiMsFOABA3N-1033 



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIs IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROsso DO SUL 

INDICAÇÃO N° 0/2021 

Indico à mesa, ouvido o colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste Poder 

ao Exmo. St. WLADEMIR SOUZA VOLK Prefeito Municipal, e ao Ilmo. Sr. Esiel
Tagliaferro Xavier - Sec. Obras, REQUERENDO que seja realizada a manutenção/reparos 

da iluminaão publica, das Aldeias Indigenas, haja vista que as lâmpadas encontram-se 

praticamente todas as queimadas, causando transtornos e insegurança aos moradores 
pessoas que necessitam trafegar diariamente nesta via. 

Sala das Sessões, 09 de Fevereiro de 2021. 

Eber Reginaldo Vitorino
Vereador PSDB 

Justificativa: 

A apresentação desta indicação visa atender solicitação dos moradores em 
especialmente a Aldeia Agua Azul e as da referida região, que alegam falta de manutenção da 
iluminação publica local. 

A realização dos serviços de reparos na iluminação publica da aldeia e sua localidade 
faz urgentemente necessário, uma vez que em varias ruas há lâmpadas queimadas. 

Diante do exposto e da urgência deste pedido, solicito o apoio dos Nobres
Pares desta Conceituada Casa de Leis, onde aguardamos o empenho de todos os setores
responsáveis, para o atendimento desta proposição pois se trata de uma questão de segurança 
aos moradores, os quais reclamam e com razão até porque o consumo da iluminação é pago 
pelo consumidor, restando a Prefeitura Municipal a manutenção do sistema. 

Sesus 1Acara 

Rua Salustiano Ferreira Ribeiro, 257 -Centro- CEP. 79215-000-Dois Irmãos do Buriti-MS-Fone: (57) 3243-1033 



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

CAMARA MUNICIPAL 
DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 

Indicação n 0/2021 Legislativo mais Perto de vocé 

Indico à mesa, ouvido o colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste 
Poder ao Exmo. Sr. WLADEMIR DE SOUZA VOLK, prefeito municipal, com cópia a 

lmo. Sr. JORGE SELEM, supervisor do poder público da Energisa/MS, e ao Imo. Sr. 

ESIEL TAGLIAFERRO XAVIER, secretário municipal de obras e serviços urbanos,
SOLICITANDO a construção de postes para iluminação pública na Rua Campo Grande,

entre a Rua José Alves Ribeiro e Rua Luís Takei.

Saladas Sessões, 09 de fevereiro de 2021

Higor Cayias dos Santos
Vereador PSDB 

Justificativa: 

A indicação apresentada visa atender uma necessidade dos moradores locais que 

necessitam da ampliação do serviço de iluminação pública no referido local, que nos 

periodos noturnos torna-se desconfortável para transeuntes e moradores. 

Existem alguns pontos no municipio que necessitam deste serviço, que já foram 

até mesmo objetos de indicações passadas do vereador supracitado (indicaçãon°126/2019 

de 11 de maio de 2019) e dos demais Edis buritienses. Porém na maioria das vezes não 

ocorreu o atendimento por parte da Energisa. 

Solicitamos o atendimento deste pedido que fará com que nossos munícipes 

tenham maior segurança e qualidade de vida no local onde residem. Peço ao executivo 

municipal o apoio desta indicação para que juntos possamos conseguir a solução do 

problema. 

Jescs voellará! 
Rua Salustiano Ferreira Ribeiro, 257 Centro -Cep 79215-000 - Dois Irmãos do Buriti-MS Fone: 3243-1033 



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

Oficio N°13/2021 
Secretário Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul 

Vossa Ex celência Geraldo Rezende

Dois Irmãos do Buriti/MS 

Senhor Secretário, 

solicitar um Com meus cumprimentos venho através deste 
equipamento hospitalar sendo ele um aparelho de ultrassonografia 
portátil. Visando aprimorar os atendimentos da saúde Municipal. 

Informo que fico no aguardo de ser atendido por vossa senhoria

Sem mais para o momento, aproveitando o ensejo para externar 
votos de consideração e apreço. 

Vilson José Gonçalves de França
Vereador

Sesus Votara! 

Rua Salustiano Ferreira Ribeiro, 257-Centro-CEP. 79215-000- Dois Irmãos do Buriti -MS- Fone: (67) 3243-1033 


