
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

CAMARA MUNICIPAL 
DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Indicação n°129 /20212021 
OLogislatvo mais Perto de vocs 

Indico à mesa, ouvido o colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste
Poder ao Exmo. Sr. WLADEMIR DE sOUZA VOLK, Prefeito Municipal, com cópia ao 
Imo. Sr. Jose, dos Santos Menezes. Secretário de Agriculturae Desenvolvimento Rural, 

SOLICITANDO a criação de um banco de calcário. 

Sala das Sessões, 10 de agosto de 2021. 

Vilson José Gónçalvesde França 
Vereador PSDB 

Justificativa:

A indicação apresentada, visa atender uma necessidade das comunidades rurais 

que precisam do calcário para o preparo da terra. 

A intenção da criação deste banco de calcário é principalmente facilitar o 

transporte pois na maioria das vezes a quantidade que os pequenos produtores necessitam

é considerável pouca para utilizar unm transporte grande, tendo aqui o banco de calcário

evitaria o deslocamento desnecessário. 

No entanto trará outros beneficios, pois visa a autonomia da agricultura familiar 

que tem forte peso em nosso município. 

Este Banco de calcário consiste em uma ação em que a administração compra o 

produto para a correção do solo e vendeaos produtores, que é essencial para que a terra 

cumpra sua função que é gerar alimento, pois não adianta investir na propriedade sem 

antes preparar a terra. 

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



ESTADO DE MATO GROSSO D0 SUL 

CAMARA MUNICIPAL 
DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

O Legislatvo mals Perto de vocé 

Indicação n°130 /2021 

Indico à mesa, ouvido o colendo Plenário, seja encaminhado expedientedeste Poder ao Exmo. Sr. WLADEMIR DE SOUZA VOLK, Prefeito Municipal, com 
copia ao limo.pSr. Jose, dos Santos Menezes. Secretário de AgriculturaeDesenvolvimento Rural, SOLICITAR um estudo para analisar as possibilidades de 
implantar um abatedouro de OVINOS no município. 

Sala das Sessões, 10 de agosto de 2021.

aiAno
Jairso dos Reis B8orges 

Vereador MDB 

Justificativa:

A presente indicação busca apoio dos demais pares para que seja feito 

um estudo de elaboração de um projeto de construção ou adequação em algum 
prédio existente para ser transformado em abatedouro de ovinos.

A criação de ovinos e caprinos de corte tem grande importância para a 
população rural, poiso elevado valor nutritivo da carne ea grande adaptabilidade 
desses animais fazem desse produto uma alternativa muito viável para 
alimentação humana.

Tendo e vista também a importância de um abate que obedeça às normas 
de vigilância sanitária e demais licenças, garantindo a qualidade da carne para 
a revenda e protegendo produtor de possíveis penalidades. 

feseas 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 IRMÃOS DO BURITI

O Legislativo mais Perto de vocé 

Indicação n° 131/2021

Indico à mesa, ouvido o colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste 
Poder ao Exmo. Sr. WLADEMIR DE SOUZA VOLK, prefeito municipal, com cópia a0 

Imo. Sr. HANATIEL MOURA DOS SANTOS, diretor do DEMUTRAN
Departamento municipal de trânsito, SOLICITANDO que sejam colocadas placas de 

sinalização nos cruzamentos da Rua Salustiano Ferreira Ribeiro.

Sala das Sessoes, 10 de agosto de 202t 

HigerCakias dos Santos 
Vereador PSDB 

Justificativa:

A indicação apresentada visa atender os transeuntes que por essa via trafegam, 

visto que é uma rua importante e que corta nosso municipio de um lado ao outro.

Tendo na maioria de utilização residencial, a via supracitada anteriormente era 

tratada como preferencial, ou seja, os veículos que estivessem no seu sentido ortogonal 

deveriam dar a preferência para quem trafegava nela, porém com novos projetos de 

sinalização por conta de obras de pavimentação foram adicionadas sinalizações tipo 

PARE em alguns cruzamentos, o que deixa a dúvida no motorista e pode causar graves 

acidentes. Ruas no mesmo sentido em outras localidades, por exemplo as Ruas Vicente 

Anastácio, Malaquias Aguirre, Miguel João de Castro n�o são consideradas preferenciais. 

mais um motivo que causa a confusão entre os motoristas, pois temo mesmo sentido e 

posicionamento em relação as vias coletoras, Rua Dourados por exemplo. 

Peço a definição por meio deste departamento destes problemas e que as 

sinalizações verticaise horizontais fossem executadas para extinguir pontos críticos como 

esses no nosso sistenma de trânsito, que por muitas vezes ocasionou tragédias e que podem 

ser minimizados com precauções como esta.

lésas 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 Legislativo mais Perto de vocé6
Indicaçãon° 132/2021

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

publicos, SOLICITAND0 que sejam feitos redutores de velocidade (quebra-molas) no 
trecho não pavimentado da Rua Marta Mascarenhas. 

Sala das Sessões, 10 de agosto de 2021 

Higor Caxias dos Santos 
Vereador PSDB 

Justificativa:

A indicação apresentada visa atender os moradores da região que vem sofrendo
com a alta velocidade que veículos transitam na via em questão, além do risco de 
acidentes a poeira causada na época dos meses de agosto e setembro principalmente. 
atrapalham a vida dos que vivem e os que transitam na via. 

A Rua Marta Mascarenhas é uma das principais do município, liga a entrada da 
cidade até seus extremos, com muitas residências, comércios e entidades de ensino tem 
alto tráfego de veículos pesados, ônibus escolares e carros de passeio. Como em boa parte ainda não tem pavimentação asfáltica, ocorrem diversos transtornos, na seca ocore muito 
mais poeira e as chuvas ocasionam barroe sujeira que desce pelas ruas adjacentes. por conta do posicionamento na parte mais alta da cidade. Tal via deve ter prioridade em 
projetos de infraestrutura. 

Peço a construção destes quebra-molas em cada uma das quadras onde não há asfalto, para que assim a velocidade seja controladae maiores problemas evitados. 

fésas volardRua Salustiano Ferreira Ribeiro, 257 - Centro - Cep 79215-000 - Dois Irmãos do Buriti-MS Fone: 3243-1033 


