
ESTADO DE MATO GROSso DO SUL 

CAMARA MUNICIPAAL 
DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

O Legislativo mais Perto de vocé 

REQUERIMENTO N°01/2021 

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

Exmo. Sr. VALDEMIR DE SOUZA FOLK - Prefeito Municipal, com cópia ao llmo. Sr. CARLOS

LEITE Secretário de Saúde do Município de Dois Irmãos Buriti/MS, REQUERENDO QUE SEJA 
ENCAMINHADO COM REGIME DE URGENCIA LISTAS DE TODOS oS PACIENTES QUE ESPERA 

AS PEQUENAS SIRUGIAS, 

Sala das Sessöes, 23 de fevereiro de 2021 

Carlos Alberto Serafind dos Santos. 

Vereador Presidente.

Justificativa

A presente propositura se faz necessária para analise do vereador e possivelmente

verificar as reclamaçöes que aqui chegam falando sobre algumas pessoas passando na frente de 

outras que esperan a mais tempo 

Diante do cxposto e da urgencia 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. 

'sastara

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

esas volland! 
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 

REQUERIMENTO 002/2021

Requeiro à Mesa Diretora, nos termos regimentais, ouvido o colendo Plenário, 
para que seja encaminhado expediente deste Poder Legislativo ao senhor Eduardo Corrêa
Riedel, Secretário de Infraestrutura de Mato Grosso do Sul, solicitando informações sobre 
a situação contratuale prazo para retomada dos serviços das obras de infraestrutura

urbana em Dois Irmãos do Buriti-MS, sob contrato N° 0156/2020/AGESUL. 

JUSTIFICATIVA 

As obras de recuperações de pavimentações asfálticas e construção de rede de 
drenagem pluvial em nosso municipio são parte de um dos maiores programas de 
investimento que algum governo estadual já executou, somos gratos pela atenção que 
nosso governador tem com nossa cidade e entendemos que, mesmo em um momento de 

dificuldades financeiras, Mato Grosso do Sul continua crescendo e sendo sempre pujante.
Juntamente com a solução de problemas que os serviços trazem, cria-se também

grande expectativa por parte da população. Consistindo em recapeamento de 03 (três) 
bairros e a drenagem pluvial e recapeamento da Rua Aquidauana, uma via com grande

fluxo por conta de comércios e residências, o GOVERNO PRESENTE em Dois Irmãos
do Buriti será uma revolução, nunca houve na história algo deste porte.

A primeira parte do contrato já encontra-se realizada, restando apenas os serviços

na Rua Aquidauana para concluirmos a obra, porém desde dezembro não ocorem 

evoluções significativas. Foi executada a rede de captação pluvial e feito sua 
pavimentação, porém a via que já estava castigada por buracos teve um agravamento de 

na quantidade de crateras e com a paralisação dos serviços vem causando desconforto e 

insegurança aos transeuntes, visto que já ocorreram acidentes graves por conta da 

situação. 

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

CAMARA MUNICIPAL 
DE DOIS IRMÁOS DO BURITI 

O Legislativo mais Perto de vooe 

Indicação n° 11/21 

Indico à Mesa, ouvido o Colendo Plenário., seja encaminhado expediente deste Poder ao 

Excelentissimo Sr. Wlademir de Souza Volk, com copia para conhecimento ao Imo. Sr. Eziel

Xavier - Secretario de Obras Pública Municipal, solicitando que seja feito o reparo necessario, 
nas ESTRADAS e RUAS de todas as ALDEIAS da Comunida Buriti, REFORÇANDO a Indicação do 

Vereador Eber Reginaldo 

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 2021 

auus 
Percedino Rodrigues 

Vereador-MDB 

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

maioria serve para o transporte de alunos e trabalhadores, sendo que muitas delas encontra-se 
em mal estado de manutenção com muitos buracos, tal reivindicação já feita pelo conpanheiro 
Eber Reginaldo, mas a urgência se faz nescessario.

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

ss tara 

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

Jesus vellard!
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 voce 

Indicacãon° 012/21 

INDICA ao Excelentissimo Sr. WLADEMIR DE SOUZA VOLK, Prefeito 

Municipal. Dois Irmâos do Buriti/MS, na forma regimental, determinar ao setor

competente., que se faça um ponto de entreposto para hortfrut, no Assentamento 

Paulo Freire que possam assim também alterar a rota do caminhão para o 

carregamento dos produtos que ali säo produzidos pelos produtores rurais.

Sala das Sessöes/23 de fovereiro de 2021 

Vilson José G. de França 
Vereador PSDB 

Justificativa: 

Visando incentivo, para melhorar a produção da nossa agricultura 
familiar, tendo em vista que muitos não tem condução para fazer o transporte até 

OS pontos já existente. 
Diante da urgência deste pedido, solicito o apoio dos Nobres Pares 

desta Augusta Casa de Leis. 

esas vollard
Rua SaldstaFRPETSHLAE287 Ert-Ee 78219t68° bis rmaos do Buit MS Fone 3243-1033 

Jestus ar.1 



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

CÄMARA MUNICIPAL 
DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 

O Legislativo mais Perto de vocé 

Indicação n° 013/21 

INDICA ao Excelentissimo Sr. WLADEMIR DE SOUZA VOLK, Prefeito

Municipal, Dois Irmãos do Buriti/MS, na forma regimental, fazer levantamento 

quanto se gasta para limpar os terrenos baldios da nossa cidade. Para que se 

mude as formas da execução nas limpezas dos terrenos baldios.

Sala das Sessões em, 23 de fevereiro de 2021 

Vilson Jose G. de França 
Vereador PSDB 

Justificativa: 

A solicitação se dá, pelo fato do que podemos empreitar aos cidadãos 

buritienses para fazerem estes serviços que vai gerar rendas a nossa 

Comunidade; 
Diante da urgência deste pedido, solicitoo apoio dos Nobres Pares desta

Augusta Casa de Leis.

Jeistuslara 

fosas vollard
Rua Salustiano Perere Ribero 257- COKto Eap75219o00s GBSIHRaUSBurfA 10ts¬7 FRAE: 2à3-1033 



ESTADO DE MATO GROssO DO SUL 

CAMARA MUNICIPAL 
DE DOIS IRM DO BURITI

O Legislativo mais Perto de você 

Indicação n°013/2021. 

Indico à Mesa, ouvido o Colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste 
Poder ao Excelentissimo Exmo. Sr. VIademir de Souza Volk Prefeito Municipal de 

Dois Imãos do Buriti/MS, com cópia para conhecimento ao Ilmo. Sr. Eziel Xavier -

Sec. Munic. de Obras, REQUERENDO que seja realizada reforma necessária na ponte 
de madeira sobre o Córrego Pinhé que liga a fazenda Pontal do Pinhé no Distrito de 

Palmeira com urgëncia.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2021. 

Jairso Borges 
Vereador MDB 

Justificativa:

A apresentação desta Indicação, visa atender solicitação da população dos 

fazendeirose pessoas que usam esta ponte com freqüência, aonde a mesma encontra-se 

em estado de péssima conservação que pode causar prejuízos e até acidente se não for 

tomadas as devidas providências necessárias. 

Importante que haja um planejamento urgente, para atendimento dessa 

proposição. 

Diante do exposto, 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. 

Sszs ara 

esus vollará!
Rua SalulaiFNEFa RBS,"257 c&H-EeB2iSBPBSnN BGs FOnes531033 



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

CAMARA MUNICIPAL 
DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 

O Legislativo mais Perto de vocé 

Indicação n°014/2021 

Indico à nmesa, ouvido o colendo Plenário, seja encamninhado expediente deste Poder ao 

Excelentissimo Sr. Vladimir de Souza Volk, Prefeito Municipal de Dois Irmãos do Buriti-MS, 
SOLICITANDO que seja feitos reparos na LUMINÁRIAS das ruas do Bairro Vila Nova como 

medidas de prioridades 

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2021. 

Gabriel Alves Miranda

Vereador- SD, 

Justificativa. 

A Apresente Indicação visa atende a grande o pedido da população que moram neste 
Bairro, que hoje se encontram quase no total nas escuras.

Segundo os moradores que muitos não saem de casa a noite por medo de serem 
assaltados ou coisas piores que podem acontecer. 

Diante da urgência deste pedido, solicito o apoio dos Nobres Pares desta Augusta Casa 
de Leis, onde aguardamos o empenho de todos os setores responsáveis, para o atendimento 
desta reivindicação popular.

J:sus Vltara

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

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 

CAMARA MUNICIPAL 
DE DOIS IRM DO BURITI

O Legislativo mais Perto de vocé 

Indicaçãon° 15/2021. 

Indico a mesa ouvindo o coleno Plenário, que seja encaminhado 

expediente deste Poder ao Excelentíssimo Senhor Wlademir de Souza
Volk. Prefeito Municipal de Dois Imãos do Buriti-MS, com cópia ao lilmo 
Senhor Senhor Esiel Tagliaferri Xavier Secretário Municipal de Obras que 

seja realizado urgentemente a limpeza dos terrenos urbanos do loteamento 

Aeroporto. 

Sala das Sessões, 23 de Fevereiro de 2021. 

Edmílson Belizário da Silva. 
Vereador MDB. 

Justificativa:

A presente indicação tem como finalidade atender as reivindicações 

dos moradores dos bairros próximos a este local, que tem assistido 

constantemente as pessoas fazerem descartes de restos de construções entre 

outros, além do matagal que tem deixado o local muito isolado prejudicando 

a beleza do referido loteamento. 

Por ser uma área pública que será utilizada futuramente para 
construçoes de casas populares ou para outras finalidades de interesse 

coletivo, deve manter sempre limpo e organizado, que com certeza será 

motivo de muito alegriae satisfação para as familias que residem próximo a 

este local 

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

CAMARA MUNICIPAL 
DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

O Legislathivo mais Perto de vocé 

Indicação 16 /2021 

Indico a mesa., ouvindo o coleno Plenário, que seja encaminhado expediente 
deste Poder ao Excelentíssimo Senhor Wlademir de Souza Volk, Prefeito
Municipal. Dois Imãos do Buriti-MS com cópia ao Imo Senhor Esiel 

Tagliaferro Xavier que construidos 02 (dois) quebra mola no Conjunto
Jandira Moura no trecho compreendido na rua Marta Mascarenhas enfrente
a piscina e outro próximo a Rua Antonio José Avelino próximo do Centro 

Educação Sidinei Marques Rosa.

Sala das Sessões, 23 de Fevereiro de 2021. 

Edmilson Belizário da Silva.
Vereador MDB. 

Justificativa: 

A presente indicação tem como finalidade atender as solicitações das 
familias que residem nos conjuntos Jandira Moura e Aeroporto, em virtude
do recapeamento dos asfaltos nos conjuntos a quebra mola que existia
próximo a piscina foi retirado pela a empresa e não foi recolocado, e isso tem 
permitido que os veiculos aumentem as velocidades colocando em risco a 

vida das pessoas entre elas pedestres e ciclistas. 

Temos ali um Centro de Educação Infantil também e com o provável
retorno das atividades escolares, novamente aumentará o fluxo de veiculos
por partes dos pais que irão deixarem buscarem suas crianças no periodo 

matutinoe vespertino. 

Certamente nossa indicação serå prontamente atendida pois visa o 

interesse de coletividade. 

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

CAMARA MUNICIPAL 
DE DOS IRMÃOS DO BURITI 

Legislativo mais Perto de voce 
Indicação n° 17/2021

Indico à mesa. ouvido o colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste 
Poder ao lmo. Sr. FRANCISCO HERCULANO DA SILVA (ADEMIRZINHO). 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, com cópia ao Exmo. Sr. 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK. prefeito municipal, SOLICITANDO a manutenção 
dos retletores e aquisição de areia para a quadra de esportes do canteiro central.

Sala das Sessões, 23 de fevereib de 2021.

HigorCaxias dos Santos 
Vereador PSDB 

Justificativa: 

A indicação apresentada visa atender a solicitação dos esportistas buritienses que 

utilizam o local para atividades fisicas, vôlei de areia, futevôlei, futebol de areia dentre 

outras.

O esporte é fonte de saúde e qualidade de vida, e é função do poder público
incentivar e dar condições para que sua prática ocorra. A quadra de areia é um dos locais

mais procurados da cidade para exercitar-se, além de ser um dos cartões postais de Dois 

Irmãos do Buriti, sua conservação é de suma importância. 

J:ses L/raun 
esus vellard!

Ribeiro 257 Centro-CEP. 79215-000-Dois Irmãos do Buriti-Ms-Fone: (67) 3243-1033 Rua Salustiano FerreiraRibeiro, 257- Centro- Cep 79215-000 Dois Irmãos do Buriti-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° 18/2021

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

Poder ao Exmo. Sr. WLADEMIR DE SOUZA VvOLK, prefeito municipal, com cópiaa 
llmo. Sr. EDUARDO CORREA RIEDEL, secretário de infraestrutura Mato Grosso do 

Sul (SEINFRA), SOLICITANDO a reforma do totem no acesso à MS 162. 

Sala das Sessöes,23 dé fevereiro d� 2021. 

Higor &áxias dos Santos 
Vereador PSDB 

Justificativa: 

A indicação apresentada visa atender uma necessidade dos transeuntes que 

chegam e saem do município no sentido à BR 262. 

Este elemento possui informações importantes como a distância de municípios e 
pontos de parada no trecho, e também é um portal de entrada em nosso município, 
contendo nossa bandeira e frase de boas-vindas. 

O totem está todo danificado, com letras gastas e necessita de reparos para que 

possa ser funcional novamente, e traga também um conforto visual, pois incomoda aos 

buritienses e demais usuários da rodovia a imagem do totem feio e desgastado. 

Solicitamos o atendimento deste pedido que fará com que nossos munícipes 
tenham maior segurança e qualidade dos que transitam no local. Peço ao executivo 
municipal o apoio desta indicação para que juntos possamos conseguir a solução do 

problema. 

fescs vetllará! 
Rua Salustiano Ferreira Ribeiro, 257 - Centro Cep 79215-000- Dois Imäos do Buriti-MS - Fone: 3243-1033 



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

CÄMARA MUNICIPAL 
DE DOIS IRMÄOS DO BURITI 

O Legislativo mals Perto de vocs 

Indicação n° 01Y2021

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

Excelentissimo Sr. Vladimirde Souza Volk, Prefeito Municipal de Dois Irmãos do Buriti-MS, 

com cópia ao Secretário de Obras Publicas Municipal Sr. Esiel Xavier. SOLICITANDO que seja 
feito as reposição das placas com os nomes das ruas de toda a cidade, 

Sala das Sessöes, 23 de fevereire-de 2021.

GabrielAlves Miranda

Vereador-SD, 

Justificativa 

A Apresente Indicação visa atende o grande o pedido da população, Correio, Forum,

Cartório de Protesto e comercio. 

Como temos constatado a maioria da placas foram arrancadas por vândalos e 

deteriorada pelo tempo 

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

de Leis, onde aguardamos o empenho de todos os setores responsáveis, para o atendimento 

desta reivindicação popular.

Sistus 1otara 

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

Jesus vellard
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 IRMÄOS DO BURITI 

O Legislativo mais Perto de vocé 

Indicação n° 020/2021

Indico à mesa, ouvidoo colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste

Poder à Exm'. Sr. Dagoberto Nogueira Filho/MS-Deputado Federal - MS, com cópias para 

conhecimento ao Excelentissimo Sr. Vladimir Souza Volk, Prefeito Municipal de Dois Irmãos 

do Buriti/MS, REQUERENDO Emenda Parlamentar Federal, no valor de R$ 1.000.00.00 (Hum 

milhão de reais). apoio no sentido da construção do Anfitiatro para atendimento a Câmara 

Municipal. 

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 2021; 

Carlos Albérto Serafim dos Santos

Vereador presidente - PDT. 

Justificativa 

A apresentação desta Indicação, visa atender solicitação do Legislativo e a população do 

municipio de Dois Irmaos do Buriti/MS, que necessita desse investimento na construção deste 

prédio, aonde poremos atender as reuniðes da Camara. encontro de professores c alunos e a 

população em geral 

Diante do exposto e da urgéncia 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. 

hisas 1tara 

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

jesus vollará
Rua Salustiano Ferreira Ribeiro, 257-Centro -Cep 79215-000- Dois Irmáãos do Buriti-Ms- Fone: 3243-1033 


