
ESTADO DE MATO GROssO DO SUL 

CAMARA MUNICIPAL 
DE DOIS IRMÄOS DO BURITI 

O Legislatio mais Perto de você 

INDICAÇÃO N° 027/21 

Indico à nmesa, ouvido o colendo Plenário, e cumprida as formalidades legais, seja 

encaminhado expediente deste Poder ao Excelentissimo Sr. VLADEMIR DE SOUZA VOLK. 

Prefeito Municipal, com copia Ao Sr. Eziel Xavier Sec. Munic. de Obras 

Fublica. REQUERENIDO que seja feito a reforma da PONTE que liga o Distrito de Palmeira

ao loteamento Barro Preto, sobre o córrego do Cemitério com a máxima urgéncia pois o 

mesmo e de extrema importância para que usam esta ponte. 

Sala das Sessões, 09 de março de 2021. 

JAIRSO DOS REIS BORGES. 

Vereador MDB 

Justificativa 

A apresentação desta indicação visa atender solicitação dos transeuntes que usam 

esta ponte aonde a mesma já se torna perigosa, antes que algo perigoso venha acontecer 

solicitamos providencias. 

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

Casa de Leis, para atendimento desta propositura. 

feseas veliará! 
Rua Saitisheh8 Penfesra'RiBb6-257-CeHtro EeP$219o00 bBiSIR8BufRisFBi 323-1033 

ntsTara



ESTADO DE MATO GROSsO DO SUL 

CAMARA MUNICIPAL 
DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 

O Legislativo mais Perto de vocé 

INDICAÇAO N° 028/21

Indico à mesa, ouvido o colendo Plenário, e cumprida ås formalidades legais, seja 

encaminhado expediente deste Poder ao Excelentíssimo Sr. VLADEMIR DE SOUZA VOLK, 

Prefeito Municipal, com cópia Ao Sr. Eziel Xavier Sec. Munic. de Obras 

Publica, REQUERENDO que seja a reforma do Centro de referência Turistica do Distrito de 

Palmeiras, tendo em vista o local de muita importäncia ao turista e o mesmoe um local de 

muita atração. . 

Sala das Sessões, 09 de março de 2021 

hastirka.da..eana..azt 
JAIRSO DOS REIS BORGES . 

Vereador MDB 

Justificativa 

A apresentação desta indicação pois com certeza será o nosso futuro Balneário 

Municipal e temos associaçõese muitos outros que se beneticiaria com seu funcionamento. 

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

Casa de Leis. para atendimento desta propositura. 

sus voltará 
Rua SaRustiah8 iPettsa RBbrs287-CeHito Eeßt521Sö bRSIRdS do BurifisFone 243-1033



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

CÄMARA MUNICIPAL 

DE DOIS IRM DO BURITI

O Legislativo mais Peto de vocé 

Indicação n°_o1/21. 

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 lImo 

Senhor Esiel Tagliaferri Xavier Secretário Municipal de Obras Públicas

que seja realizado o asfaltamento parcial da Rua Cecílio Mascarenhas 

no trecho compreendido entre as Ruas dourados e Ponta Poräa 

Justificativa: 

A presente indicação tem como finalidade atender as reivindicações 

dos moradores da referida rua que estão com mais de 40% (quarenta por 

cento) do asfalto comprometido e isso tem complicado muito a vida dos 

moradores. 

Segundo relatos dos moradores há mais de 06 (seis) anos o asfalto foi 

recortado para a realização de casas financiadas e não foi refeito o trabalho

de asfaltamento novamente, prejudicando com isso a chegada de pessoas

pedestres, bicicletas, motos e principalmente carro do lado desta rua. 

Certo de podermos contar com suas valiosas atençðes, antecipamos 

nossos agradecimentos. 

Sala das Sessões, 09 de março de 2021. 

Edmilson Belizário da Silva. 
Vereador MDB. 

lesus 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 

O Legislativo mals Perto de vocé 

Indicação n"AW2021

Indico å mesa, ouvido o colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste
Poder ao Exmo. Sr. WLADEMIR DE SOUZA VOLK, prefeito municipal, com cópia ao 
Ilmo. Sr. ROBSON MARTINS NUNES, gestor municipal de convênios, que seja 
realizado levantamento topográfico e demarcação e delimitação dos logradouros públicos
na sede do municipio. 

Sala das Sessões, 08 de março de 2021. 

Higor Caxias dos Santos 
Vereador PSDB 

Justificativa: 

Nossa cidade vem crescendo nos últimos anos, e para que tenhamos um 
crescimento ordenado e planejado é necessário que o município tenha em mãos um 
material técnico que contenha informações sobre o clima, relevo, projeções de 
crescimento, malha astältica, drenagem pluvial, potencial produtivo, dentre outros.

Um dos primeiros passos para essa organização é a demarcação dos loteamentos, 
com residências antigas, imóveis que muitas vezes encontram-se abandonados, sem um 
referencial a ser seguido
problemas pela falta deste serviço.

possivel encontrar tanto na sede quanto no distrito milhares

Poderia ser feito uma frente de trabalho nesse quesito e fazer com que áreas públicas e privadas que possam estar invadindo ou sendo invadidas se regularizem, locais 

que necessitam de investimento em soluçðes de engenharia possam ter seus problemas solucionados, as locações de lotes também ficariam mais f�ceis, econômicas e precisas. 
A realização desse grande sonho é um dos maiores almejos da administração pública e de toda comunidade buritiense, atualmente são umas das maiores demandas que temos e será de grande valia para todos. 

fosas votlard
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 04}2021

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

Poder ao Exmo. Sr. PAULO CORR�A, deputado estadual presidente da Assembleia 
Legislativa de MS, com cópia ao Exmo. Sr. WLADEMIR DE SOUZA VOLK, prefeito
municipal, que seja viabilizada emenda parlamentar no valor de RS 100.000,00 (cem mil 

reais) para aquisição de uma usina de pré-misturado a frio (PMFE) para serviços de tapa- 

buracos e recapeamento de vias. 

Sala das Sessões, 08 de março de 2021. 

Higor Caxias dos Santos 
Vereador PSDB 

Justificativa: 

Com o grande desgaste da pavimentação asfältica do município, as operações para 
sanar os buracos asfälticos e o recapeamento se tornam serviços essenciais para o poder 

executivo. Nesse quesito, existem várias opções de engenharia para solucionar osS 

problemas, como o uso de CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente), TSD 
(tratamento superficial duplo), PMF (pré-misturado a frio), dentre outros.

Em Dois Imãos do Buriti, há 02 (dois) anos uma usina para a fabricação de PMF 
foi montada, o serviço é desenvolvido pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. O 
material é preparado em betoneiras convencionais e armazenado para posterior aplicação, 

tendo um bom desempenho e custo beneficio, mas com a fabricação artesanal não é 
possível atingir a melhor mistura e dosagem do produto.

ésas vollará!

Rua Salustiano Fereira Ribeiro, 257 - Centro - Cep 79215-000- Dois Im�os do Buriti-MS- Fone: 3243-1033 



ESTADO DE MATO GROssO DO SUL 

CAMARA MUNICIPAL 
DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 

OLegislativo mais Perto de vocé 

A aquisição de uma usina de pré-misturado a frio trará uma maior qualidade, 

durabilidade e melhor desempenho técnico, podendo a prefeitura municipal realizar obras
de maior impacto e se tornar autossuficiente na questão de manutenção das vias públicas. 
A emenda resolveria grandes transtornos que ocorem pela má conservação das ruas e 

avenidas asfaltadas no geral. 

A realização desse grande sonho é um dos maiores almejos da administração 

publica e de toda comunidade buritiense, atualmente são umas das maiores demandas que 

se tem no município e será de grande valia para todos. 

esus 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 IRMÃOS DO BURITI 

O Legislativo mais Perto de vooé 

Indicacão n° 032/21 

INDICO a Mesa na forma Regimental, ao Excelentissimo Sr. WLADEMIR

DE SOUZA VOLK, Prefeito Municipal. Dois Imãos do Buriti/MS, que se faça 

PLACAS COm sinalizações nas entradas de todos os traveções dos Assentamentos 

do municipio. 

Sala das Sessjes em, 09de março de 2021 

Vilson Jose G. de'França 
Vereador PSDB 

Justificativa: 

Tendo em vista quando pessoas que não conhece os Assentamentos que o 

visitam por negócio ou a passeio. A dificuldade de localização fica muito dificil 

e onerosa.

O Projeto desta i,plantação vai gerar repasse para o municipio como 

ICMS ECOLÔGICO. 

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

Casa de Leis.

Jesus tna 

fosas vellard
Rua Salustano Ferreira Ribeiró, 257 - Centro- Cep 79Z15-00 DorS Tmaos do Büriti-MS Fone 3223-1033 


