
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

CÄMARA MUNICIPAL 
DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 

O Leglslathvo mais Perto de vocs 

Oficio N°77/2021 
Secretaria Municipal de Educação 

Dois Irmãos do Buriti/MS 18 de maio 2021 

Senhor Secretário, 

Com meus cumprimentos venho através deste, solicitar cópia do 
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇ aprovado conforme a Lei 
554/2015. Informo que fico no aguardo de ser atendido por vossa
senhoria 

Sem mais para o momento, aproveitando o ensejo para externar
votos de consideração e apreço.

Eder Alcantara pliveira 
Wereador PbT 

esas 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 IRM DO BURITI 

O Legislativo mais Perto de vocé8 

Indicação n'LZ2021
Indico à mesa, ouvido o colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste 

Poder ao Exmo. Sr. WLADEMIR DE SOUZA VOLK, prefeito municipal, com cópia ao 

Ilmo. Sr. FRANCISCO HERCULANO DA SILVA, secretário municipal de 

desenvolvimento econômico e social, SOLICITANDO que seja celebrada parceria entre

a Prefeitura Municipal e o SEBRAE/MS para adesão do Programa Cidade 

Empreendedora no intuito de gerar novas vagas de emprego em nosso municipio. 

Sala das Sessões, 18 de maio de 2021. 

Higor Caxias dos Santos 
Vereador PSDB 

Justificativa: 

Assim como na maioria dos municipios brasileiros, a falta de emprego e renda

vem assolando parte da população buritiense, que em tempos de pandemia, vê com muita 

apreensão as perspectivas para os próximos meses.

As incertezas geradas pelo desaquecimento da economia, podem acarretar em 

diversos problemas para a comunidade. E tendo em vista amenizar esses efeitos, solicito 

ao executivo a criação de parcerias com o SEBRAE/MS e todo o Sistema "S", que 
contempla alternativas para criação de vagas de emprego, que auxilia também os 

empreendedores individuais e pequenas empresas a superar os momentos de crisee

posteriormente evoluírem seus negócios. 

O Programa Cidade Empreendedora por exemplo, tem como ementa um 
diagnóstico vocacional da produtividade regional das micro pequenas e grandes
empresas do município, orientando e criando uma conectividade com o que há de mais 

moderno e inovador no mercado. A criação da Casa do Empresário é um dos pontos fortes 

do projeto, que constitui num local onde todos terão um atendimento técnico, embasando 

o crescimento do mercado local, tornando-o muito mais competitivo. 

Apresentei ao Secretário supracitado, também ao Gestor municipal de convênios 
o edital no início do ano, porém não obtive retorno sobre intenção ou negativa de adesão.

feseas vellar 
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

CAMARA MUNICIPAL 
DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 

O Legislativo mais Perto de você 

Indicação n'TY/2021 

Indico à mesa, ouvido o colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste
Poder ao llmo. Sr. MARCELO FERREIRA MIRANDA, dirctor-presidente da Fundação
de desporto e lazer de Mato Grosso do Sul - FUNDESPORTE, com cópia ao Exmo. Sr. 
WLADEMIR DE SOUZA VOLK, prefeito municipal, e a lImo. Sr. FRANCISCco 
HERCULANO DA SILVA, secretário municipal de desenvolvimento econômico e 

social, SOLICITANDO recursos financeiros para investimentos em infraestrutura no 

Estádio Municipal Antônio José Avelino.

Sala das Sessoes, 18 de majo de 2021.

Higor Caxias dos Santos
Vereador PSDB 

Justificativa: 

A indicação apresentada visa realizar um sonho da comunidade buritiense que é a 

construção do Estádio Municipal Antônio José Avelino. 

Local de importantes disputas futebolisticas como a Copa Assomasul, competiçãão 
que Dois Imãos do Buriti detém o título. O estádio municipal conta somente com o 

campo e pequenos vestiários, e necessita muito de melhorias estruturais, principalmente 
as arquibancadas e iluminação, que darão aos expectadores o conforto e trarão a 

empolgação que o esporte proporciona às pessoas.

Sabendo que o momento financeiro dos estados e municipios não está em seu 

melhor momento, a realização das obras em parceria entre os entes é fundamental para a 

viabilização deste empreendimento. 

Peço o apoio do poder executivo nesta proposição para que juntos possamos

entregar aos buritienses essa grandiosa obra.

lesas vollará
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