
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

CAMARA MUNICIPAL 
DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

O Leglsletvo mais Perto de vocé 
Moção de aplausos 

N 02/2021
Ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Serafim dos Santos (Presidente da Câmara Municipal) 

Nesta: 

Senhor Presidente, 

O vereador que este subscreve, vem respeitosamente requerer que, após ouvido Plenário, seja 

Encaminhado congratulações nos termos desta moção de aplausos aos senhores 

Cabo Elsio da Silva Santana. 

Cabo Marcio Oliveira de Arruda. 

Soldado Rodrigo Ferreira Arévalo. 

Sargento Marcos Roberto Portes de Souza.

Em reconhecimento dos seus relevantes serviços prestados a nossa comunidade Buritiense

em especial fora de suas alçadas que no dia 17 de junho de 2021 vieram a socorrer um bebe 

de 18(dezoito) dias de vida, que tinha se afogado durante a amamentação. 

A familia acionou a policia militar que iniciaram os procedimentos de primeiros socorros por 

meio de manobras de heimliche aos poucos a respiração da criança foi voltando ao normal. 

Com o quadro respiratório estabilizadoa equipe da PM levou a criança juntamente com seus 
responsáveis a unidade hospitalar do município. 

GABRIEL ALVES MIRANDA 

Vereador Solidariedade 

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



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° DE 2021 

REQUER INFORMAÇÕES AO PREFEITO

MUNICIPAL SOBRE O RELATÓRIO 

EXECUÇÃO RESUMIDO DE 
ORÇAMENTÁRIA - RREO SIcONFI.

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Dois Irmãos do Buriti - MS, 

Requeiro aV. Ext. que sejam solicitadas ao Sr. Prefeito Municipal as cópias dos 

seguintes documentos públicos: 

a) Cópia dos Relatórios Resumidos de Execução 

Orçamentária (RREO) dos trés primeiros bimestres do ano de 2021, ea 

atualização das informações relativas a essa documentação no Portal de 

Transparência e Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor 

Público Brasileiro SICONFL, visto que os mesmos encontram-se com 

dados em desconformidade coma Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei n° 

101/2000). 

JUSTIFICAÇÃO 

CONSIDERANDO que Constituição Federal, assegura, no artigo 5°, 

inciso XXXIII, que todo cidadão tem direito de receber dos órgãos públicos informações 

de interesse coletivo ou geral, sob pena de responsabilidade da autoridade que lhe negar

acesso;

CONSIDERANDO que a Lei Federal n 12.527/2011 determina que 

todo cidadão tem direito de obter:

Art. 7° O acesso à informação de que trata esta Lei compreende. 
entre outros, os direitos de obter: ..] VI - informação pertinente 

à administração do património público, utilizacão de recursos 
públicos, licitação,contratos administrativos: ...] 



CONSIDERANDO que o artigo 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal
(Lei n° 101/2000) determina que "as contas apresentadas pelo Chefe do Poder 

Executivoficarão disponiveis, durante todo o exercicio, no respectivo Poder Legislativo 
e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos 
cidadãos e instituições da sociedade. " 

CONSIDERANDO que o Relatório Resumido de Execução 
Orçamentária - RREO é um relatório exigido pela Constituição Federal de 1988, em seu 

artigo 165, parágrafo 3°, que estabelece que o Poder Executivo o publicará, até trinta dias 

após o encerramento de cada bimestre; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o Sistema de Informações 

Contábeis e Fiscais do Setor Püblico Brasileiro sIcONFI os últimos RREO 

apresentados foram do exercício 2014:

Disponivel em: 
https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/declaracao/declaracao list.isf

CONSIDERANDO que o vereador dispõe do direito constitucional de 

fiscalizar a administração municipal, nos termos do que estabelece o art. 29, XI. da 

Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que o Poder Executivo publicando vem 

informações contábeis no Diário Oficial do município, porém ferramentas como o Portal 

da Transparência e o SICONFI devem estar devidamente atualizadas; 

Solicito o apoio dos nobres vereadores para aprovação do presente 

Requerimento de Informações. 

Sala de Sessões, 03 de agosto de 2021 

Higor Caxias dos Santos 
Vëreador PSDB 



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

CAMARA MUNICIPAL
DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 

O Legislativo mais Perto de vocs 

Indicação n°124 /2021 

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

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

lImo. Sr. Esiel Tagliaferri Xavier, SOLICITANDO a REVITALIZAÇAO nos terrenos no 

fundo do bairro Vila Nova.

Sala das Sessões, 03 de agosto de 2021. 

Vilson José Gønçalves de França 
Vereador PSDB 

Justificativa:

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

vista a importância de cuidar destes terrenos usando de mecanismos para evitar que a 

umidade desta região atinja esses locais levando a possíveis incidentes ambientais. 

A intenção desta pratica é principalmente deixar estes locais preparados para uso 

seja construção ou plantio, afim de preservar a boa qualidade do ambiente construído para 

seu público mais diversos, 

No entanto também por sua vez trará outros beneficios tais como, valorização da 

região, podendo diminuir riscos de criminalidades para a população pois os terrenos

estarão limpos e principalmente não se desperdiça infraestrutura. 

lesus 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 Legislethvo mais Perto de vocé 

Indicação n° 125 /2021 

Indico à mesa, ouvido o colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste 
Poder ao Exmo. Sr. WLADEMIR DE SOUZA VOLK, prefeito municipal, com cópia ao 
IImo. Sr. Joelio Pereira, Gestor Ambiental, SOLICITANDO um VIGIA para a Usina de 

Reciclagem. 

Sala das Sessões, 03 de agosto de 2021.

Vilson José Gonçalves de França 
Vereador PSDB 

Justificativa: 

A indicação apresentada, visa atender este local especificamente, pois neste

recinto de trabalho possui maquinários e equipamentos de valores usados no dia a dia 

destes trabalhadores.

Esta Usina de Reciclagem é de grande importância para nossa cidade pois várias

familias tiram seu sustento dela, o vigia traria mais segurança no período noturno e aos 
finais de semana ao zelar pelo patrimônio observando e fiscalizando o local tendo em 

vista que já houve alguns incidentes neste local. Possivelmente se houvesse um vigia teria

sido evitado várias situações.

feszd veltard! 

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 IRM DO BURITI

O Legislativo mais Porto de você 

Indicação n°126 /2021 

Indico à mesa, ouvido o colendo Plenáio, seja encaminhado expediente 
deste Poder ao lima. Sra. Sirlei Pereira Caxias, Supervisora da Unidade SANESUL 
de Dois Imãos do Buriti. SOLICITAR em caráter de urgência a extensão da rede de 

abastecimento de agua tratada no distrito de Palmeiras em algumas ruas.

Sala das Sessões, 03 de agosto de 2021.

Jairso dos Reis Borges
Vereador MDB 

Justificativa: 

A presente indicação tem como objetivo atender a comunidade que 
necessita da rede de abastecimento de agua tratada tendo a seguinte localidade, 

quadra 02(dois) nas ruas Goiás, Paraíba, São Paulo e MS 450(quatrocentos e 

cinquenta) tendo 100 (cem) metros em cada rua totalizando 400(quatrocentos) 
metros de extensão e se faz necessário pois tem 05(cinco) ligações em aguardo.

Tendo em vista o desenvolvimento do distrito solicito que a situação seja 
revista com emergência, há construções em andamento e ainda não possuem

cavales de agua no térreo por falta da rede. 

Sabe se dá grande importância do saneamento básico para uma sociedade, 

influencia na saúde qualidade de vida e no desenvolvimento da comunidade e 

principalmente é dever do poder público. 

Sem mais para o momento certo de ser atendido, nos colocamos a disposição! 

eseas voliard 
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 Legislativo mais Perto de vocé 

Indicação n° 127 /2021. 

Indico a mesa ouvindo o coleno Plenário, que seja encaminhado 

expediente deste Poder ao excelentíssimo Senhor Wlademir de Souza 

Volk Prefeito Municipal com cópia ao IIm° Senhor siel Tagliaferro 
Xavier Secretário Municipal de Obras públicas, que seja realizado o 

cascalhamento e compactação das ruas com o rolo compressor no 

Conjunto Continental próximo a Secretaria de Obras.

Justificativa: 

A presente indicação tem como finalidade atender as solicitações da 

população do referido bairro que necessitam da realização destes serviços, 

uma vez que no período de secas prolongadas sofrem com a poeira e no 

período de chuvas sofrem com o lamaçal. 

Certo de podermos contar com as suas valiosas atenções, 

antecipamos nossos agradecimentos. 

Sala das Sessões, 03 de agosto 2021.

Edmilson Belizário da Silva. 
Vereador MDB. 

esus vollará!

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 Legisletivo mais Perto de vocé 
Indicaçãon° 128/2021 

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. CARLOS AUGUSTO BARBOSA LEITE, secretário municipal de saúde, e a 

Ilma. Sra. ROSELI DA SILVA GOMES, SOLICITANDO que seja criado espaço em 
parceria com entidade beneficente para acolhimento de idosos portadores de deficiéncia 
fisica ou mental que em situação de vulnerabilidade necessitem de cuidados profissionais. 

Sala das Sessões, 03 de agostode 2021.

Higor Caxias dos Santos 
Vereador PSDB 

Justificativa: 

A indicação apresentada visa atender os municipes que, em situação de 

vulnerabilidade necessitam de apoio técnico para cuidados com a saúde, higiene básica,

alimentação e outros serviços como os bencficios disponibilizados pelos entes

federativos. 

Muitos casos ocorrem em nossa cidade de pessoas que por não se ter familiares 
próximos, tutores ou condições financeiras para um cuidador e acabam ficando à merce 

da boa vontade dos demais cidad�os, que na maioria das vezes tem solidariedade e 
contribuem auxiliando-os. Uma parceria entre o poder público e entidades sem fins 

lucrativos, associações, ONGS, grupos religiosos dentre outros, seria de grande valia para 

atender a essa população. 

Coloco-me a disposição e peço apoio aos nobres colegas a ações como esta, para 

que juntos possamos diminuir as dificuldades que nossa população enfrenta, e canalizar 
a toda solidariedade que o povo buritiense sempre demonstrou em um projeto social em 

prol dos que mais necessitam. 

osas volard.! 
Rua Salustiano Ferreira Ribeiro, 257- Centro Cep 79215-000 - Dois Irmãos do Buriti-MS - Fone: 3243-1033 


