
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

CÄMARA MUNICIPAL

DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 

OLegisletvo mals Perto de vocs 

REQUERIMENTO n° 08/2021

Requeiro å Mesa ouvido o colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste Poder ao 

Excelentissimo S.r. WLADEMIR DE SOUZA VOLK, Prefeito Municipal de Dois 

Imãos do Buriti/MS, com copias a llma. Sr.". Roseli da Silva Gomes Sec. Municipal

de Assistência Social, REQUERENDO A IMPLANTAÇÃO DO CREAS, conforme

recomendação n° 0001/2021/PJ/DIB. MPMS (Ministério Público de Mato /grosso do 

Sul. /confome /autos n. 2020.00001216-0 em anexo. 

Justificativa: 

A apresentação deste requerimento visa atender solicitação do MPMS, que tem 

por objetivo para a reconstrução de vínculos familiarese comunitários, a defesa de direito,

o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de familias e individuos 

para o enfrentamento das situações de violação de direitos. Sero centro de Reterëncia 

Especializada da Assistência Social. (CREAS - deve ofertar serviços prestando
atendimento prioritário a crianças, adolescentes e suas familias, nas seguintes situagbes: 
Criançase adolescentes vitimas de abuso e exploração sexual negligência. Familia

enxeridas no programa de Erradicação do Trabalho Infantil que apresenta dificuldade no 

cumprimento das condicionalidades; Crianças e adolescentes que estejam sob "medidas 

de proteção" ou "medidas pertinentes aos pais ou responsáveis".

Diante da urgência deste pedido, solicitamos o apoio dos Nobres Pares desta

Conceituada Casa de Leis, onde aguardamos o empenho de todos os setores responsáveis, 
para o atendimento desta proposição.

Sala das Sessões, 15 de junho de 2021. 

Calos Alberto Serafim dos Santos 

Vereador presidente. 

.Jrstus Vetara

lesas vollará
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ESTADO DE MATO GRossO DO SUL 

CAMARA MUNICIPAL 
DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

O Legisiativo mais Perto de vocé 

Indicação n° 84/2021

Indico à mesa, ouvido o colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste
Poder ao Exmo. Sr. WLADEMIR DE SOUZA VvOLK, prefeito municipal, com copia ao 
Imo. Sr. RUDEL ESPÍNDOLA TRINDADE JUNIOR, diretor-presidente do 
Departamento de Trânsito do Mato Grosso do Sul - DETRAN/Ms, SOLICITANDO 

investimentos em sinalização horizontal e vertical urbana em Dois Irmãos do Buriti. 

Sala das Sessõés,08 de junho d� 2021. 

Higer Caxias tos-Sahtos 
Vereador PSDB 

Justificativa:

A indicação apresentada visa resolver um sério problema que ocorre no municipio. 

a necessidade de melhorar a sinalização de trânsito de nossas vias urbanas. Mesmo com 

as obras novas de pavimentação sendo concluidas, ainda existe uma grande malha 

asfältica que precisa ser novamente sinalizada, tanto na sede quanto no distrito de 

Palmeiras. 

Prevenir acidentes, informar os transeuntes, organizar a cidade, são funções da 

sinalização viária urbana, que em Dois Irm�os do Buriti anda precária por conta da ação 
do tempo, vandalismo e falta de investimento dos poderes públicos estadual e municipal. 

E necessário dar prioridade para estes serviços para que se tenha melhor fluidez e 

segurança em transitar nas ruas e avenidas. 

Solicito o atendimento deste pedido, que fará com que hajam várias melhorias aos 

que transitam. Peço ao executivo municipal o apoio desta indicação para que juntos

possamos conseguir a solução do problema. 

lesas voliará
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 Legislatvo mals Perto de vocé 

Indicação n° 85/2021 

Indico à mesa, ouvido colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste
Poder ao Exmo. Sr. WLADEMIR DE SOUZA VOLK, prefeito municipal, com cópia ao 
Ilmo. Sr. ESIEL TAGLIAFERRO XAVIER, secretário municipal de obras e serviços

urbanos e ao Imo. Sr. HANATIEL MOURA DOS SANTOS, superintendente municipal 
de transito e transporte, SOLICITANDO tornar a Bua Cecilio Mascarenhas, no trecho
entre as Ruas Galdino Pereira Lima e Aquidauána mão única, no sentido OESTE 
LESTE.,

Sala das Sessões, 08 de junho de 2024 

Higor Caxias dos Santas 
Vereador PSDB 

Justificativa:

A indicação apresentada, visa atender uma necessidade da localidade, em anexo

oficio da direção da Escola Estadual Estefana Centurion Gambarra, com alto fluxo de 

veiculos que transitam direções contrárias, em um período de aulas torna o local propício 
para ocasionar acidentes. 

A Rua Cecilio Mascarenhas, é o principal acesso da instituição de ensino, que em 
periodo letivo tem o número de ônibus, carros, motos, bicicletas e pedestres, veiculos
estacionados atrapalham muito a circulação na via. 

A mudança também poderá organizar melhor a rota dos ônibus escolares que 
teriam mais espaço para fazerem as manobras necessárias. Posterior a alteração no sentido 
das vias, solicito também a construção de redutores de velocidade na localidade, faixas
elevadas e quebra-molas, pois em horários de pico muitas crianças e idosos utilizam as 
ruas. A alteração do sentido das referidas ruas não dificultaria nenhum morador da região
em ter acesso as suas residências, visto que, os conjuntos habitacionais têm outras opções
mais seguras. 

O motivo da indicação é prezar sempre pela segurança, com fiscalização,
conscientização e uma boa sinalização horizontal e vertical poderiamos evitar acidentes
graves que ocorreriam neste local. (anexo mapa ilustrativo com proposição de fluxo)

esus voltard
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

CAMARA MUNICIPAL 
DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 

O Legislatvo mals Perto de vocs 

Indicação n° 86/2021

Indico a mesa ouvindo o coleno Plenário, que seja encaminhado 

expediente deste Poder ao lImo Senhor Jorge Sallen Supervisor do 

Poder Publico da Energisa de MS com cópia ao Excelentíssimo Senhor 

Wlademir de Souza Volk Prefeito Municipal que seja realizado a 

extensão de 30 (trinta) metros de rede elétrica na Rua Antonio José 

Avelino no Conjunto Jandira em regime de urgência . 

Justificativa:

A presente indicação tem como finalidade atender as solicitaçðes da 

população que residem no endereço acima citado,segundo relato dos 

moradores há mais de 30 (trinta) anos fazem essa solicitação as 

autoridades públicas e até hoje não tiveram a solução do problema. 

Existem indicações que passam dos 11 (onze ) anos enviada por 

este vereador que subscreve no ano de 2009, enviamos esse mesmo 

pedido a esta Empresa e não obtivemos nenhuma resposta, pedido

considerando assim um descaso tanto com os moradores quanto a nós 

que representamos a clamor da população. 

Para a agilidade dos serviços informamos que já existe um poste no 

final da rua, necessitando somente da extensão da rede. 

Certo de podermos contar com as suas valiosas atenções. 

antecipamos nossos agradecimentos. 

Sala das Sessões, 08 de Junho de 2021. 

Edmilson Belizário da Silva. 
Vereador MDB. 

esas vellará
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