
ESTADO DE MATO GROsso DO SUL 

CAMARA MUNICIPAL 
DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 

O Legislativo mals Perto de você 

Oficio GAB N° 090/2021 
Excelentíssimo Senhor,
WLADEMIR DE SOUZA VOLK 
Prefeito Municipal 
CIC ADRIANO GOMES

Secretario de Finanças Municipal 
Dois Irmãos do Buriti/MS 

Nesta

Excelentissimo Senhores, 

Venho por meio deste, solicitar o pagamento do incentivo financeiro ao agentes 

de saude municipal através do PQV-AS Programa de Qualificações das Ações da 
Vigiláncia em Saúde, criado pela Portaria Ministerial n.1378, de 09 de Julho de 2013. 
com o objetivo de induzir o aperfeiçoamento das ações da Vigilância em Saúde. O 
PQA-VS compõe o conjunto de iniciativas do Ministério da Saúde para o 
aperfeiçoamento do Sistema Unico de Saúde (SUS), voltadas para a garantia do acesso 
integral as ações e serviços de qualidade, de forma oportuna, contribuindo para a 
melhoria das condições de saúde da população, para redução das iniquidades e para a 
promoção da qualidade de vida dos brasileiros. 

Sem mais para o momento, e oportunizando o momento, aproveito o ensejo para 
renovar protestos de consideração e apreço 

Atenciosamente, 

Dois Irmaos do Buriti/MS 01 de junho 2021 

Gabriel Alves Miranda
Vereador Solidariedade

edus 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 BURITI1

O Legislativo mais Perto de você 

REQUERIMENTO 07 /2021 

Requeiro å Mesa Diretora, nos termos regimentais, ouvido o colendo Plenário, para que 
seja encaminhado expediente deste Poder Legislativo ao Exmo. Sr. Wlademir de Souza 

Volk. prefeito municipal, com cópia ao IImo Sr. Eziel Xavier Tagliaferro, secretário 

municipal de obras. Ante o exposto, faço uso do presente para requerer que seja 
colocado redutores de velocidade, na forma de uma lombada (quebra-molas) na rua 

Aquidauana sendo entre a Vicente Anastácio e Malaquias Aguirre, outro entre a Miguel 
João de Castro e Thomaz Trindade por ültimo um entre a Antônio Martins de Souzae 

Cecilio Mascarenhas. 
Também Na Rua Galdino Pereira Lima entre a Miguel Joao de Castro e Thomaz 

rindade, outra na mesma rua preferencial Galdino Pereira lima entre a rua Nioaque e 

Nissaburo Kato.
Ainda neste requerimento quero solicitar que seja colocado um redutor de velocidade na 

entrada e saída da cidade, estrada que dá acesso ao presidio e ao frigorifico tendo em 
vista o grande número de circulação de funcionários destes setores e principalmente a 

população que faz uso para realizarem atividades fisicas (caminhada, ciclismo). 

JUSTIFICATIVA 

Tal pedido tem porjustificativa atender a uma solicitação dos moradores, pois nestas 

referias ruas o fluxo de perdestes e veiculos são maiores por se tratarem de locais 

próximos a supermercados e órgãos públicos

Peço que as instalações dessas ondulações transversais atendam as observâncias da Resolução 
600/2016 do CONTRAN, não podendo ser colocada onde há curva ou outra interferência que 
atrapalha e visibilidade, onde há pavimento em mal estado de conservação, onde há meio-fio

rebaixado para entrada e saída de veículos ou passagem de pedestres, dentre outras limitações.

Em contrapartida, se instalada nos locais corretos, pode reduzir o número de acidentes 

propiciando maior segurança aos motoristas, ciclistas e pedestres. 

Sala das sessões, 01 de junho de 2021. 

Gabriel Alves Miranda
Vereador solidariedade 

esus ollard! 

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 voce 

Indicação n° 080/21

Indico à mesa, ouvido o colendo Plenário, seja encaminhado

expediente deste Poder ao Excelentíssimo Sr. WLADEMIR DE SOUZA 

VOLK, Prefeito Municipal, Dois Irmãos do Buriti/MS, com copia a lImo 

Sr. CARLOS LEITE. Secretário Municipal de Saúde e_Sra. Roseli da 

Silva Gomes; SECRETÄRIA de Assistência Socialk, SOLICITANDO que 
incluem todos os demais funcionários da Assistência Social na prioridade 

da VACINAÇÃO do Covid-19. 

Sala das Sessões, 01 dejunho de de 2021 

Vilson JoselG. de França
Vereador PSDB 

Justificativa: 

A apresentação desta Indicação visa atender os que ainda não 

tomaram a VACINA do COVID-19. Sabemos que muitos já tomasram 
mas flata aindas_pessoas que lidam com jentes e aindanão foram 
imunizados. 

Visando garantir assim garantir a saúde destes funcionários. 
aguardamos o pronto atendimento desta proposição. 

Diante da urgência deste pedido, solicito o apoio dos Nobres

Pares desta Augusta Casa de Leis.

.Mnzs Viara fesas vollará! 
Rua SaluistiaitsFrei RiBeio257 cits-tep73218-80od°Dos thri88d6 Biriskas PbR'323-1033 



ESTADO DE MATO GROSSO Do SUL 

CAMARA MUNICIPAL 
DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 

O Legislativo mais Perto de você 

Indicacão n° 081/21 

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_que 
instalem uma BALANÇA para pesagem dos produtos aqui no municipio 
para pesar laranja, mandioca e diversos produtos que são produzidos em 

nosso municipio. 

Sala das Sessões, 01 de junho de de 2021 

Vilson Jose G. de França
Vereador PSDB 

Justificativa: 

A apresentação desta Indicação visa atender os produtores que 
alegam pela falta da referida balança ele tem uma grande perca de seus 

produtos. 
Diante da urgência deste pedido, solicito o apoio dos Nobres ParesS 

desta Augusta Casa de Leis. 

Jeistus Veaa 

lesas voliard!
Rua Salistans¥aieira Ribere25i ált8 -Ceß 71S8o6°BER ria88 86 Bdnd Us Pok SEA3-1033 



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

CÄMARA MUNICIPAL 
DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

O Legis/ativo mais Peto de vocs 

Indicaçãon°282/21. 
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 IIm° 

Senhor Carlos Augusto Barbosa Leite Secretário Municipal de Saúde

que seja reativado em regime de urgência a E.S.F ou seja o Posto de 

Saúde da Vila Nova.

Justificativa: 

A presente indicação tem como finalidade atender as solicitações da 

população que residem nas residências e bairros próximos a referida

Unidade de Saúde. 

Os moradores não estão entendendo o motivo daquela Unidade de 

Saúde se encontrar fechada desde o final de dezembro de 2020 uma vez 

que a mesma passou por reformas, ampliações, colocações de ar 

condicionados, pinturas entre outras melhorias e está pronta para atender
boa parte da populaç�o da Vila Nova. 

Estamos vivendo uma pandemia forte do Covid 19 com riseo de 

uma terceira onda no Estado e a reativação desta Unidade de Saúde 

contribuiria muito para evitar aglomerações em outras Unidades de 

Saúdes. 

Certo de podermos contar suas valiosas atenções, Com as 

antecipamos nossos agradecimentos. 

Sala das Sessões, 01 de junho de 2021. 

Edmilson Belizário da Silva.
Vereador MDB. 

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


