GROSSO DO SUL
ESTADO DE MATO

CAMARA MUNICIPAL
BURITI
DE DOIS IRMÄOS DO
vocé
O Legislatvo mais Perto de

MOÇÃO DE REPÚDIO N° 01/2021.
EXCelentissimo

Senhor Presidcnte da Câimara

Municipal de

Vereadores de Dois

Irmàos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul.
Os Vereador infra-assinados vêm

Kegimento nterno, submeter

ao

Plenário

a

respeitosamente

com

amparo

seguinte Moção de Repúdio,

no

atraves

deste manifesto enviar ao Secretário de Educação Sr. Eder Aguiar Viana, por conta

da DISCONSIDERAÇÃO . ao Poder LEGISLATIVO Municipal na participação da
Jornada Pedagógica 2021. Não houve por parte do Secretário sequer CONVITE
intormal a nenhum Parlamentar, A

Câmara municipal sempre toi parceiro do

EXecutivo e muito contribuiu para o crescimento de nossa cidade, na atual

composição

conta

com

04

(quatro) Professores

e

todos

os

Vereadores estão

disposição para participar, debater e trabalham para construir
Buriti melhor.

um

a

Dois Irmão do

Sala das Sessões; Plenário Augustinho Pedro da Câmara Municipal de

Vereadores de Dois Irmãos do Buriti/MS; 03 de março de 2021

Autor
Vereadores que a Subscrevem,

h1tea

EderAlcanEa0liveira
PDT Vereador

Rua Salustiano ipineiikisecfètáióoro - CEP. 79215-000 - Dois Irmãos do Buriti-MS - Foné-46PÝ3243-1033

Jesus vollará!
Rua Salustiano Fereira Ribeiro, 257 - Centro - Cep 79215-000 Dois Irmãos do Buriti-MS

Fone: 3243-1033

DO SUL
ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL
DE DOIS

IRMÄOS DO BURITI

O Legislativo mais Perto de vocé

REQUERIMENTO 003/2021

ouvido o colendo Plenário, para que seja
Requeiro à Mesa Diretora, nos termos regimentais,
Alberto Serafim dos Santos.
encaminhado expediente deste Poder Legislativo ao senhor Carlos
alterado o horário das
Vereador presidente da câmara de Dois Imãos do Buriti, solicitando que seja
sessões plenárias das 9:00h para às 19:00h.
JUSTIFICATIVA
VIvemos um momento de pandemia, onde infelizmente não podemos ter o püblico em nossa
casa

legislativa, e

como representantes do povo buritiense, necessitamos ter a

interação

com

a

comunidade, para que além de entender seus anseios, possamos juntos construir um amanha melhor

para todos.
Tendo

a

transmissão

ao

vivo

pelas

redes

sociais como

um

ponto

de

encontro

com

os

da

é necessário que as sessões sejam em um horário acessível para a maioria. No periodo
manhã, a maioria da população está indisponível, por motivos como o trabalho, em breve, com as
aulas e com demais afazeres da rotina. Por isso, com as sessões no período noturno, um público maior

municipes,

poderá acompanhar os trabalhos legislativos, saber como age cada parlamentar, como o executivo
vem atuando.

Certo da compreensão e olhar atencioso dos nobres pares, peço que apoiem a solicitação da
alteração do horário, visto que muitos populares vêm desejando essa mudança, já que a Casa de Leis
é a Casa do Povo, mesmo que não presencialmente.
Sala das sessões, 02 de março de 2021.

Higór Caxiasdos Santos
VereadorPSDB

Vilson José Gonçalvea de
Vereador- PSDB

França

feszs voltard!
Rua Salustiano Ferreira Ribeiro, 257 - Centro- Cep 79215-000 -Dois Irmãos do Buriti-MS - Fone: 321033
Rua Solustiano Ferreira
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MS Tele-Fox:

on 3243-10

ESTADO DE MATO GROssO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL
DE DOIS IRMÄOS DO BURITI
O Legislatvo mais Perto de vocé

Indicação n°021/2021
Imdico à mesa, ouvido o colendo Plenário, seja cncaminhado expediente deste Poder ao

Excelentissimo Sr. XLADEMIR DE SOUZA vOLK, Prefeito Municipal de Dois Irmãos do
Buriti/ MS, com cópia ao llmo Sr. EZIEL T. XAVIER secretário de Obras publicas municipal, no
Sentido quc seja recolocado um poste de luz caido na rua Claudio Derek entre a rua EsteveCS
Correa e rua Augusto MascarenBha.

Sala das Sessões, 03 de março de 2021.

CARLOS ALBERTO S/DOS SANTOS.
Vereador- PD'T.

Justificativa.

Informanos que a rua Claudio Derek é a rua que passa atrás do campo de futebol.
Esta

indicação

visa também

a

Valorização

do Comercio local,

as

Familias de

grandes

tradições, e fomenta todos os demais comércio.
Diante do exposto a este 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.

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 Imãos do Buriti-MS
-

-

Fone: 3243-1033

D0 SUL
ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL
DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
O

Legislativo mais Perto de

vocé

Indicacão n° 022/21
Indico à Mesa, ouvido o colendo Plenário, seja encaminhado expediente
deste Poder ao Excelentissimo Sr. WLADEMIR DE SOUZA VOLK, Prefeito

Municipal, Dois

Irmãos do

Buriti/MS, SOLICITANDO

se

crie

um

Projeto

de

identificação MONUMENTAL com o nome da cidade.

Sala das Sessões, 03 de março de 2021.

Vilso José G. de França
Vereador PSDB.

Justificativa:
A apresentação desta Indicação se dá pelo fato que a cidade já vai fazer
34 anos e não tem identificação nem uma.

Diante da urgência deste pedido, solicito o apoio dos Nobres Pares desta
Augusta Casa de Leis, onde aguardanos o empenho de todos os setores

responsáveis, para o atendimento desta reivindicação popular

lésas vollard!
Pereira Ribero 257 CenitioEes73215o0"6BS+Ra 6rheMSEFK8 23-1033

ESTADO DE MATO GROssO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL
DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
O Legislativo mais Perto de voc

Indicação n° 023/2021

Indico à mesa, ouvido o colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste Poder à
Exmo. Se. LUCAS DE LIMA - DEPUTADO ESTADUAL/MS-, com cópias para conhecimento ao

Excelentissimo Sr. Wlademir de Souza Volk. Prefeito Municipal de Dois Irmãos do Buriti/MS,
REQUERENDO Emenda Parlamentar Estadual, no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil
rcais).

para aquisição de um CAMINHÃO adequado para a coleta de lixo na cede do

municipio.
Sala das Sessões c 0 2de março de 2021.

GABRIEL ALVES MIRANDA.
Vercador -

SD.

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

Dois lrmãos do Buriti/MS; que necessita desse investimento na para compra deste veiculo. pois
o

que tenos esta nuito velho

e

ultrapassado.

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

para o atendimento desta

proposição.

Sstus

ara

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

fésas voltará!

ua 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° 24/2021.
Indico a mesa ouvindo o coleno Plenário, que seja encaminhado

expediente deste Poder ao Excelentíssimo Senhor Wlademir de Souza
Volk, Prefeito Municipal de Dois Irmãos do Buriti-MS, com cópia ao Ilmo
Senhor Carlos Augusto Barbosa Leite Secretário Municipal de Saúde

que seja disponibilizado um funcionário para a farmácia Básica do hospital
Cristo Rei.

Justificativa:
A presente indicação tem como finalidade atender as reivindicações
dos moradores da sede do município, mais em especial as familias das

chácaras, fazendas Assentamentos que sofrem muito por falta desse tipo de
atendimento , quando ocorrem aos feriados, e finais de semanas.
Por entender que muitas vezes o cidadão não disponibiliza de
recursos financeiros para aquisição de medicamentos prescritos pelos os
médicos que em muitas situações não tem como aguardar o funcionamento
normal para serem adquiridos e isso pode prejudicara recuperação do

paciente.
Além dessa dificuldade financeira da maioria muitas vezes enfrentam
uma outra barreira as farmácias fechadas, e isso causa um transtorno muito
grande para quem necessita de recuperação de saúde onde um uma, um dia
ou mais sem medicamentos pode piorar seu quadro de saúde.
Sala das Sessões, 02 de Março de 2021.

Edmilson Belizário da Silva.
Vereador MDB.

esas voblará
Rua Salustiano Ferreira Ribeiro, 257

Centro C e p 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
Indicaçãon° 25/2021

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

Poder ao Exmo. Sr. NELSON TRAD FILHO, senador da república, com cópia ao Exmo.

Sr. WLADEMIR DE SOUZA VOLK, prefeito municipal, que seja viabilizada emenda
parlamentar no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para drenagem pluviale
pavimentação asfáltica.

Sala das Sessões, 02 de março de 2021.

Higor Caxias dos Santos
Vereador PSDB

Justificativa:
Um dos maiores problemas que se tem em Dois Irmãos do Buriti é o déficit de
necessita de um
drenagem de águas pluviais, nossa cidade tem o relevo em declive e
da
de
vida
população e uma
investimento nesta área para uma melhor qualidade

grande

maior vida útil para a pavimentação existente.

Solicito a Vossa Excelência, viabilização de emenda parlamentar no valor de R$
rede de drenagem e
1.000.000,00 (um milhão de reais) para o aumento da nossa
pavimentar diversas ruas que ainda não tem este benefício, que traz maior conforto para
dos imóveis, tornando Dois Irmãos do Buriti uma cidade
e a
os

municipios

valorização

cada dia maior e melhor;
A realização desse grande sonho é um dos maiores almejos da administração

pública e

de toda comunidade buritiense, atualmente sâão

temos e será de

grande

umas

das maiores demandas que

valia para todos.

feses vellará
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 IRMÃOS DO BURITI
OLegislativo mais Perto de vocé

Indicação n° 026/2021
lndico à mnesa, ouvido o colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste Poder ao

Excclentissimo Sr. WLADEMIR DE SOUZA VOLK, Prefeito Municipal de Dois Irmãos do
Buriti/MS, com cópia ao llmo.

Sr. ELSIEL T. XAvIER -

Secretario de Obras Municipal

solicitando que se faça recuperação de todas as pontes que circundam as Aldeias do municipio,
bem como dois mata-burros da Aldeia Oliveira e Capão Verde, que se encontra em péssimo

estados de conservação.

Sala das

Sessöcs, 02 de março de 2021..

EDER ALCANTARA OL*VEIRA.
Vereador- PDT.

Justificativa
A

apresentação

desta

Indicação,

atender

visa

solicitação

dos

moradores,

trabalhadores/motoristas que necessitan transitar cotidianamente nessas vias aonde existem
estas pontes e mata-burros, colocando em risco a segurança de todos.
A falta de manutenção das pontes e mata-burros pode trazer grande prejuízos, traz
também o desconforto a população.
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 atendimcnto desta proposição.

Jisus 1tara
R u a S a l u s t i a n o Ferreira Ribeiro, 2 5 7 - C e n t r o -

CEP. 7 9 2 1 5 - 0 0 0 - Dois Irmãos do

Buriti - M S -

Fone: (67) 3 2 4 3 - 1 0 3 3

lesas vollard!
Rua Salustiano Ferreira Ribeiro, 257

- Centro Cep 79215-000

-

Dois Irmãos do Buriti-MS

Fone: 3243-1033

