ESTADO DE MATO GRossO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL
DE DOIS IRMÃOS DO BURITi
O Logislatvo mals Perto de voos

Indicaçãon° 071/202.
Indico à mesa, ouvido o colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste Poder ao
Excelentissimo Sr. VLAZDEMIR DE SOUZA VOLK, Prefeito Municipal de Dois Irmãos do Buriti,
com cópia ao Senhor Eziel Tagliaferro - Secretário de Obras, REQUERENDO que seja realizado

a substituição dos MATABURROs de madeiras por concretos no total de 7 (sete) sendo 04
(quatro) nas estradas vicinais que cortam as fazenda e 03 (tres) dentro das Aldeias.

Sala das Sessões, 11 de maio de

2021

Huus
Percedino Rodrigues
Vereador MDB

Eer Rtorho

Eder Acatára
Vereador -

vereidor - PSDB.

PDT.

Justificativa
A apresentação desta Indicação visa atender solicitação das Comunidades e produtores

da região para escoamentos de suas produçðes agriculas e pecuária.
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.

Jisus Votara!

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

osas vetltard
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 vocs

Indicaçäo n°

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 a IImo
Gestor Ambiental Joelio Alves Pereira por meio desta indicação venho
solicitar que seja feito a revitalização e o plantio de arvores nativas em torno

de uma mina d'agua que está localizada no centro do Distrito de Palmeiras

próximo

a

linha

férrea, mina

esta

que carrega

um

contexto histórico e

cultural para nosso distrito.
Que seja cercado e plantado arvores no dia mundial do meio ambiente

que será dia 05 de junho deste ano.
Justificativa:
A presente indicação tem como finalidade atender a comunidade de
Palmeiras, pois a referida mina abastecia toda população em seu entorno,
inclusive a escola Nero Menezes de Avila durante muitos anos e até nos dias
de hoje ela tem um grande potencial natural, tendo que ser preservada,
protegida com a própria vegetação da área pois o curso da água se inicia nela
e faz com que água procure novos caminhos alterando o nível dos lençóis
freáticos trazendo benéficos todos.

Sala das Sessões, 11 de maio de 2021.

Jairso doS Reis Borges
Vereador.

fesas vollard
Rua Salustiano Fereira Ribeiro, 257 - Centro

Cep 79215-000 - Dois Imâos do Buriti-MS - Fone: 3243-1033

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL
DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
O Legislathivo mais Perto de vocs

IndicaçãonZb2021
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. ESIEL TAGLIAFERRO XAVIER, secretário municipal de obras e serviços
urbanos, SOLICITANDO a construção de redutor de velocidade, "quebra molas", nas
Ruas Galdino Pereira Lima e Aquidauana trecho entre a Av. Reginaldo Lemes da Silva e
Rua Cecílio Mascarenhas.

Sala,dasSessoes, 1de maiode 2021
Higof Caxias dos antos
Vereador PSDB

Justificativa:

A presente indicação tem por finalidade atender aos pedidos de moradores da
região que tem reivindicações quanto ao excesso de velocidade dos condutores de
veiculos automotores nesta localidade.
Existem vários pontos do municipio onde são necessários a construção e

manutenção dos redutores de velocidade, o que já foi motivo de indicação deste e dos
demais vereadores desta casa, portanto solicito às autoridades competentes o pronto
atendimento deste pedido.

lesas voltará!
Rua Salustiano Ferreira Ribeiro, 257-Centro - Cep 79215-000- DoisImáos 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

ndicaçãon

no21

Indico à mesa, ouvidoo colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste
Poder a Exmo. Sr. FÁBIO RICARDO TRAD, deputado federal, com cópia ao Exmo. Sr.

WLADEMIR DE SOUZA vOLK, prefeito municipal e ao llmo. St. CARLOS
AUGUSTO BARBOSA LEITE, secretário municipal de saúde, SOLICITANDO.
recursos financeiros para investimentos em atenção básica de saúde no municipio de Dois
Irmãos do Buriti - MS.

Sala

das Sessões,

Nde maiote 2021.

Higor Caias dos Santos
Vereador PSDB

Justificativa:
Como todos os municípios do Brasil, Dois Irmãos do Buriti vem enfrentando
momentos dificeis com a pandemia do Covid-19. Manter as contas em dia, investir na

cidade, em geração de empregos, cuidar das pessoas e da saúde é um grande desafio para
o gestor. O apoio dos parlamentares é fundamental para contribuir e dar maiores
condições às Prefeituras.

Saúde pública e assistência social são as pastas a terem a maioria dos recursos
canalizados pelas emendas parlamentares em 2021, e por esse motivo venho através deste
solicitar a Vossa Excelência a viabilização deste recurso para nossa cidade, que muito
necessita do aporte financeiro para manter a qualidade do atendimento da população,

garantindo os diretos básicos e a dignidade do

buritiense.

A realização desse projeto é um dos maiores almejos da administração pública e
de toda comunidade, atualmente são umas das maiores demandas que se tem no municipio
e será de grande valia para todos.

Jesas vollará!
Rua Salustiano Ferreira Ribeiro, 257 - Centro-Cep 79215-000- Dois Imáos do Burti-MS-Fone: 3243-1033

