
ESTADO DE MATO GRossO DO SUL 

CAMARA MUNICIPAAL 
DE DOIS IRMÄOS DO BURITI 

O Legisiativo mais Perto de vocé 

REQUERIMENTO 005/2021 
Kequeiroà Mesa Diretora. nos termos regimentais. ouvido o colendo Plenàrio, 

para que sCja encaminhado expediente deste Poder Legislativo ao Exmo. Sr. Wlademir 
ac Souza Volk. prefeito municipal. com cópia ao llmo Sr. Adriano Gomes, secretário de 

planejamento e finanças, e a lIma. Sra. Lucinei Domingues. diretora do setor tributário
municipal. solicitando relação dos imóveis de posse da Prefeitura Municipal de Dois 
Imaos do Buriti. com sua referida documentação e mapa de localização na sede 
municipal e no distrito.

JUSTIFICATIVA

Em Dois Imãos do Buriti. se tem diversos imóveis de posse do executivo

municipal que, ainda não encontram-se com prédios construidos. eé de suma importância
que o poder legislativo tenha conhecimento destas localidades para que se possa 

contribuir com novas ideias de utilizaç�o e fiscalização no uso destas áreas. 

A elucidação destas localidades, ajudaria os parlamentares na busca por recursos 

e projetos via governos estadual e federal, entendendo as necessidades de cada localidade

e aproveitando locais que já pertencem ao poder executivo municipal. O presente 

requerimento, não visa o acúmulo de papéis e qualquer gasto desnecessärio, apenas a 

relação contendo o endereço e o numero da respectiva inserição imobiliária de cada 
imóvel juntamente com mapa contendo demonstração das localidades.

Certo da compreensão do poder executivo municipal, solicitamos o atendimento
deste requerimento dentro da forma regimental para que o poder legislativo possa fazer 
seu trabalho da melhor maneira possivel, atendendo os anseios da comunidade buritiense
que nos escolheu como seus representantes. 

Sala das sessões, 04 de maio de 2021 

Higor Caxias dos Santos 
Vereador PSDB 

Lesas 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 Legislatvo mals Perto de vocé 

Indicação n° 68/2021

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

Poder ao Exmo. Sr. Francisco Herculano da Silva, Secretario Sócio Econômico do 

Municipio de Dois Imãos do Buriti, SOLICITAND0 a poda ou remoção dos eucaliptos 

que estão dentro do Estádio *Avelinão", colocando em risco as residencias localizadas 

nas respectivas ruas, Maria Ferreira da Silva e Marta Mascarenhas. 
US moradores temem por estarem muito próximos as arvores que ja atingiram um 

grande porte. 

Sala das Sessões, 04 de maio de 2021. 

Jairso dos Reis Borges 
Vereador

Justificativa:

A indicação apresentada, visa atender uma necessidade da localidade, o tamanho

das arvores colocam em estado de emergência os moradores das referidas ruas citadas a 

cima, tendo em vista o risco que correm por conta de chuvas fortes e vendaval. 

O motivo da indicação é prezar sempre pela segurança, com fiscalização, 
conscientização evitando possíveis acidentes graves que ocorreriam neste local. 

esas voltard
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 mals Perto de vocé 

Indicação n'OAL2021 

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

Poder ao Ilmo. Sr. EDUARDO CORREA RIEDEL, secretário de estado de infraestrutura. 
com cópia ao lImo. Sr. EMERSON ANTÔNIO MARQUES PEREIRA. diretor-
presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (AGESUL), e ao Exmo. 
Sr. WLADEMIR DE SOUZA VOLK, prefeito municipal. que seja construída ponte de 

concreto na MS 347 sobre o braço direito do Rio Dois Irmãos.

Sala das Sessões, 04 de maio de 2021. 

Vilson José G. de França 
Vereador PSDB 

Higor Caxias dos Santos 
Vereador PSDB 

Justificativa: 

A indicação apresentada visa atender um antigo anseio da comunidade buritiense. 
que há tempos sonha com a construção da ponte de concreto e mais além. com a 

pavimentação asfáltica da rodovia estadual. 

Sendo o acesso que liga Dois Irmãos do Buriti a Nioaque, e conectando grandes
assentamentos e propriedades rurais, a MS 347 tem localização estratégica para o 

desenvolvimento regional. No trecho buritiense, a produção agrícola, laticinios e pecuária
são os que mais utilizam da via para o escoamento da produção, e por conta do alto 
tráfego, a ponte de madeira recorrentemente necessita de reformas estruturais. O rio Dois 

Irmãos também tem o turismo como potencial, pois o local é muito procurado por 

banhistas aos finais de semana e feriados.

A alteração da ponte para concreto armado se torna ainda mais necessária quando 

vê-se a produção de soja crescer na região, sabendo que grandes fazendas vêm aderindo
a agricultura e que futuramente traria perigo e seria inseguro uma ponte de madeira no 
local, atrapalhando grandemente o translado de caminhões e carretas.

Solicito o atendimento deste pedido, que fará com que haja maior segurança e 
qualidade aos que transitam no local. Peço ao executivo municipal o apoio desta indicação 

para que juntos possamos conseguir a solução do problema.

fesas vollard! 
Rua Salustiano Fereira 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 BURITI1

Indicação n 00 /2021 OLegislativo mels Perto de voco 

Indico à mesa, ouvido o colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste 
Poder a Exma. Sra. TEREZA CRISTINA CORRËA DA COSTA, Ministra da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil., com cópias aos Exmos. Srs. JAIME 
ELIAS VERRUCK, Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento 
Economico, Produção e Agricultura Familiar, NELSON TRAD FILHO, senador da 
república e WLADEMIR DE SOUZA VOLK, prefeito municipal, SOLICITANDO, 
recurso para a construção e implementação de um Packing House, obra destinada ao 

beneficiamento de frutas, hortaliças e demais produtos oriundos da agricultura familiar. 

para que seja feita sua análise e posterior aprovação. 

Sala das Sessões, 04 de maiq de 2021. 

Higor Caxias dos Santos 
Vereador PSDB 

Justificativa: 

A indicação apresentada visa atender a um antigo anseio de produtores e gestores

municipais, que vislumbram geração de produção, emprego e renda em Dois Irmãos do 

Buriti-MS. 

Sendo um dos maiores produtores de laranja do Brasil, com uma vocação muito

grande para a fruticultura, cultivo de leguminosas e folhagens, nosso municipio tem 

viabilidade para empreendimento desse porte, visando o aumento da produção, gerando

vagas de trabalho e melhor qualidade de vida. Investindo tanto na agricultura familiar.

quanto nos grandes produtores, seria de grande valia a construção de tal obra. Com a 

seleção e empacotamento dos produtos, estaríamos prontos para o comércio local e 

exterior. A viabilização do Packing House tornaria nossa cidade um centro de distribuição 

agricultura familiar regional, podendo concentrar os insumos. gerar competitividade e 

renda. 

Medidas como esta, que fomentam a produção, industrialização e comércio são as 

que devem ser adotadas, também em outras áreas, com outras manufaturas ou mão-de 

obra. O potencial de Dois Irmãos do Buriti é muito grande e deve ser aproveitado. 

Jésus vollará!

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


