
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

CÄMARA MUNICIPAL 
DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 

O Legislativo mais Perto de vocé 

Indicação n° 143/2021

Indico à mesa, ouvido o colendo Plenáio, seja encaminhado expediente deste 
Poder a Exmo. Sr. WLADEMIR DE SOUZA VOLK, Prefeito Municipal com cópia ao 
lImo. FRANCISCO HERCULANO DA SILVA, Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Econômico e Social, sOLICITAND0, que seja criado um projeto 
esportivo que atenda os atletas do * Esporte Classe A *0 laço comprido. 

Sala das Sessões, 23 de agosto de 2021 

Vilson José Gonçalvés França
Vereador PSDB 

Justificativa: 

laço comprido é um, esporte que tem ganhado cada vez mais espaço em 

nosso paise principalmente no estado de Mato Grosso do Sul onde é conhecido como o 

esporte CLASSE A. 
Em nossa cidade este esporte tem grande valor cultural, onde contamos com 

vários campeðes a nível brasileiro, atletas que se destacam em competições dentro e 
fora do estado. 

Esta indicação que apresento tem a intenção de fazer este esporte ter mais valor e 
reconhecimento dentro do município, pois contamos com várias pistas de laços 
espalhadas nesta cidade entre assentamentos, aldeias, fazendas 

A importância também de fomentar a economia no municipio tendo em vista que 
quando há este tipo de evento o fluxo de visitantes, laçadores e toda equipe envolvida 

faz a nossa pequena cidade ficar movimentada, o comercio vende mais é um beneficio a 
todos e principalmente as crianças e adolescentes que estão iniciando no esporte, pois 
ele é tratado por seus praticantes como uma arte, que une familia e tradição. 

estas 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 IRMÄOS DO BURITI

O Legislativo mais Perto de você 
Indicação n" 144/2021

Indico à mesa, ouvido o colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste
Poder ao. Ilmo Sr. Wlademir de Souza Volk Prefeito Municipal, com cópia ao Secretário 
de Agricultura José dos Santos Menezes, solicito a possibilidade de aquisição de adubo e 

calcário para auxiliar na produção agrícola familiar indígena. 

Sala das Sessões, 24 de agosto 2021.

Eber Reginalde Vitorino 
VereadorPsDB 

Justificativa: 

A pedido da comunidade venho solicitar que se possível nos contemplar com 
esses insumos agricolas essências que preparam a terra para o plantio, tendo em vista que 

é necessário a correção do solo para realizar plantios fazendo uma melhoria nas condiçõDes 
fisicas e químicas da terra garantindo uma boa colheita. 

Solicito que seja resolvido em caráter de urgência pois nos aproximamos do período
de chuva e os produtores necessitam deste preparo parao plantio.

Para o transporte, contamos com a parceria do Diretor Presidente da AGRAER

André Nogueira Borges que prontamente se dispôs a dar este suporte com o transporte da 

carga. 

eses 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 você 

Indicação n°145/2021 

lndico à mesa, ouvido o colcndo Plcnário, scja cncaminhado cxpediciitc desle 

Poder ao Exmo. Sr. WLADEMIR DE SOUZA vOLK, prefeilo municipal. com cópia ao 

llmo. Sr. ESIEL TAGLIAFERRO XAVIER, secrelário municipal de obras c serviços

püblicos c ao Sr. ROBSON MARTINS NUNES Responsável Sala de Ptrojctos da 

prcfcilura Municipal, SOLICITANDO quc seja cxcculado a implanlação de placa de 

boas vindas (lctrciro) no portal de cntrada de idcntificação da cidade junto a rolariae

no mesmo sentido seja fcito no distrito de Palmeiras. 

Sala das Sessöcs, 24 de agoslo de 2021. 

Jairso dos Rcis Borgcs 

Vercador MDB 

Gabricl Miranda

Vercador - Solidaricdadc 

Justificativa 
A indicação aprescnlada visa alcnder os moradores da região de nosso municipio c do 

Distrito dc Palmeiras 

A ideia de colocar a placa de boas vindas nas entradas da cidade tem mais que o 

sentido legal, ou de indicação ou de sinalização; lem o sentido de cortesia, aconchego e 

hospitalidade para com as pessoas que transitam no ämbito do nosso municipio. 

Acredito que ao ver a placa 0 VISilanle sentira o quanto a nossa população è carinhosa e 

receptiva com os seus visitantes. Para a implantação de forma acertada dessas placas. é 

necessário que ambas sejam grandes, com as inscriçðes "Bem-vindo a Dois Irmãos do 

Buriti Bem Vindo Palmeiras Ama Voce, Acredito que esta é uma ideia inovadora, 

que tem seu benelicios e portanto merece ser aprovado pelo pleno da Camara, com o 

apoio te lodos os vereadores. esas vollard.

Rua Salustiano Ferreira Ribeiro, 257 - Cerntro 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° 146/2021 

Indico à mesa, ouvido o colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste
Poder ao Exmo. Sr. WLADEMIR DE SOUZA VOLK, prefeito municipal. com cópia ao 
TImo. Sr. FABIO SANTOS CATARINELI, tenente coronel QOBM. coordenador 
estadual de Defesa Civil, e ao lmo. Sr. HANATIEL MOURA DOS SANTOS. 
coordenador municipal de Defesa Civil, SOLICITANDO que sejam adquiridos por meio 
de parcerias ou aquisição, estrutura de apoio ao combate de incêndio (caminhão tanque.

container, bombas costais e mecanizadas dentreoutros equipamentos). 
Sala das Sessões, 24 de agosto de 2021 

Higor Caxias dos Santós
ydreador PSDB 

Justificativa 
A indicação apresentada visa atender os pequenos e médios incendios que 

ocorrem principalmente na área rural do município, visto que historicamente em tempos

de secas somos afetados por ocasiðes como esta. 

Sabendo da necessidade em estruturar a Coordenadoria de Defesa Civil municipal. 

peço que o executivo municipal busque formas de atender as demandas por meio de 

parcerias, utilização de recursos próprios ou emendas parlamentares para este tim. 

Entende-se como fundamental a estruturação deste órgão que por muitas vezes serviu 

nossa comunidade contando com esforço hercúleo dos membros. que fizeram e fazem

enfrentamentos dificeis mesmo sem as ferramentas adequadas. Um caminhão tanque

acoplado com bomba e mangueira è um item básico, principalmente no combate aos 

incêndios nas áreas rurais. Existem veiculos na sede da CEDEC que podem ser 

disponibilizados para os municipios para suprir essas necessidades. 

Peço o empenho do executivo municipal em causas como esta. Precisa-se ter a 

atenção voltada ao bem-estar e segurança de nossa comunidade, dar boas condiçöes ao 

buritiense, principalmente ao produtor e investir em novos empregos e em geração de 

renda.

edus vollará!

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


