
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

CAMARA MUNICIPAL
DE DOIS IRMÃOS DO BURITI1 

O Legislativo mais Perto de você 

Indicação n° 148/2021 

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. IAN ODARA ARAUJO LEAL, subsecretário de políticas para a juventude. 
SOLICITANDO a realização de curso profissionalizante de operador de máquinas 

agricolas em Dois Irmãos do Buriti-MS. 

Sala das Sessoes, 1de agosto de 2021. 

HigorCaxias dos Santøs 
Vereador PSDB 

Justificativa: 

A indicação apresentada visa atender os buritienses que necessitam de 

oportunidades de emprego, e que com o avanço do agronegócio em nosso municipio. 

possam vir a ingressar nesse mercado.

Sabendo do déf+cit de emprego que enfrentamos atualmente, jovens e adultos 

buscam vagas de emprego no mercado local, a indústria e comércio tem o quadro de 

funcionários completos, e quando há abertura de espaços, são esporádicos e muito 

disputados. O poder público busca incansavelmente fomentar novas fontes de emprego e 

renda, e é função dos representantes da população tentar sanar tal problema. O 

agronegócio vem aumentando progressivamente sua produção na região, Dois Irmãos do 

Buriti tem aproximadamente 30 (trinta) mil hectares de soja sendo cultivada em seu 

território, números esses que podem possivelmente dobrar nos próximos anos. 

Para o município sentir como um todo o crescimento produtivo, é necessário além 

da geração de novos empregos, que os agricultores consumam no comércio e serviços

locais como, mercados, oficinas mecânicas, borracharias e etc. Hoje os produtores trazem

a mão-de-obra de fora, mais um motivo do qual não se vê o retlexo de todo o investimento 

feito pelo agro. Capacitar o buritiense é transformar a realidade de muitos pais e mães de 

familia, e consequentemente de seus filhos, pois abrirá um novo horizonte de opções. 

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 condições ao buritiense. 

principalmente ao produtor e investir em novos empregos e em geração de renda. 

Jesus vellará! 

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 voc 

Indicação n°149 /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. Robson Martins Nunes. Gestor Municipal de Projetos e Convênios ESIEL
TAGLIAFERRO XAVIER, secretário municipal de obras e serviços públicos. 
SOLICITANDO faixa de pedestres elevadas em frete as Escolas e CEINF deste

municip10. 

Sala das Sessões, 14 setembro de 2021.

Vilson José Gonçalves de França 
Vereador PSDB 

Justificativa: 

O objetivo desta indicação tem como fator principal prezar pela segurança de 

todos que fazem uso deste trajeto tendo como foco as crianças e seus responsaveis que 

tem acesso as vias públicas escolares, e também aos servidores destas instituições. 

uma faixa de pedestre a cima do nível da rua com a finalidade de fazer

o motorista dar prioridade ao pedestre, elas se assemelham a lombadas, pois a função é a 

mesma, também oferecem além da sinalização, um fator f+sico para redução de 

Trata- see 

velocidade. 

Sendo assim solicito que seja instalado em frente à Escola Estadual Estefana 

Centurion Gambarra, Escola Municipal Felicia Emiko Kawamura Sakitani e na frente de 

todos os CEINF (Centro de Educação Infantil) deste municipio. 

fesats 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 Legisletivo mals Perto de vocé 

Indicação n°150 /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 

ESIEL TAGLIAFERRO XAVIER. secretário municipal de obras e serviços püblicos, 
SOLICITANDO que seja feita a limpeza das agrovilas do Assentamento Paulo Freire.

juntamente com a construção de aceiros em tornos das reservas da comunidade. 

Sala das Sessões. 14 setembro de 2021.

Vilson José Gonçalves de França
Vereador PSDB 

Justificativa: 

A presente indicação se remetea dois fatores relevantes dentro desta comunidade. 

primeiro a situação de limpeza das agrovilas que se localizam em frente os lotes. 

Trata- se de um patrimônio que pertencente ao assentamento que está precisando 

ser feita manutenção facilitando a preservação do local e trazendo conforto e segurança 

aos moradores. 

Outa situação que necessita de uma atenção nesta comunidade devido a época de 

estiagem e a realização de aceiros nos lotes que fazem fundo com reservas ambientais. 

este feito que atua diretamente na prevenção das queimadas. 

A importância do aceiro nestas åreas é imensurável, uma vez que não só evita

incêndios. danos ao solo, morte dos animais silvestres e rebanhos. poluição, destruição 

das cercas, redes de eletricidades e acidentes com incêndios que podem causar a perca de 

uma plantação inteira.

lests vollara 
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ESTADO DE MATO GROSSO Do SUL 

CAMARA MUNICIPAL 
DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

O Legislativo mais Peto de você 

Indicaçãon° 151/2021 

lndico à mesa, ouvido o colendo Plenário. seja encaminhado expediente deste

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

ilmo. Sra. Roseli. da Silva Gomes Secretária Municipal de Assistência Social
SOLICITANDO que se possível que seja aumentado o número de cestas básicas para 
atender pessoas carentes do municipio. 

Sala das Sessões, 14 de setembro de 2021.

Carlos Albérto Serafim døs Santos
Veréador Presidenté PDT 

Justificativa: 

O pedido acima solicitado se justifica pelo motivo da insegurança alimentar no 
contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil e principalmente no nosso municipio, 
mesmo com o possível controle do virus ainda temos familias em situações precárias. 

pois a economia está tentando se reerguer novamente. 

Precisa se de políticas públicas que amparem estas pessoas que se encontram 
nesse atual e infeliz cenário, minha indicação tem essa finalidade que seja feita uma 

estratégia para atender um número maior de familias para se beneficiar da cesta 
alimentar oferecida pela Prefeitura. 

A falta de alimentos em quantidade e qualidade nutricional suficiente pode acarretar 

problemas de saúde, deixando a sistema imunológico baixo e assim vulnerável a 
doenças assim uma situação desencadeia outras. 

fesas vollard! 
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 você 

Indicaçãon° 153/2021

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. Emerson Antônio Marques Diretor Presidente da AGESUL (Agencia Estadual 
de Gestão de Empreendimentos do Mato Grosso do Sul), Ilmo. Sr. HANATIEL MOURA 

DOS SANTOS, superintendente municipal de trânsito e transporte, SOLICITANDO que 

seja feito um acostamento ou faixa de segurança no trecho eu dá Acesso a ASERAP 

(Associação Social, recreativa, esportiva amigos pelo esporte)

Sala das Sessões, 14 de setembro de 2021 

Gabriel Alves Miranda 

Vereador Solidariedade 

Justificativa: 

A indicação apresentada visa resolver um sério problema que ocorre neste trajeto 

pois, a via de acesso a este referido local é perigosa por se localizar na VIA MS 162. 

Esta indicação já foi solicitada aos órgãos de competência Municipal. porem se 

fez necessário acionar outros poderes para intervir na situação por se tratar de uma 

rodovia. 

A possibilidade da construção do acostamento ou faixa de segurança nas laterais

do trecho do asfalto juntamente com demarcação da pintura das faixas indicativas de 

sinalização na rodovia trará segurança, evitando possíveis acidentes e priorizar a 

segurança na hora de transitar é fundamental.

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. 

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

CÄMARA MUNICIPAL 

DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

O Legislativo mais Perto de vocéé 

Indicaçãon° 154/2021 

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

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

Imo. Sr. JAIME ELIAS VERRUCK, secretário de estado de meio anmbiente. 

desenvolvimento econômico, produção e agricultura familiar e ao lImo. Sr. ROBSON 
MARTINS NUNES, gestor municipal de convênios SOLICITANDO a doação da área 

coletiva remanescente do Assentamento Paulo Freire anexa ao núcleo industrial de Dois 

Irmãos do Buriti-MS. 

Sala das Sessoes, 14 de setembrede2021. 

Higoreayrás das/Santos 
Vefcador PSDB 

Justificativa: 

A indicação apresentada visa preparar o município para o desenvolvimento 

industrial e geração de emprego e renda.

Sabendo do déficit de emprego que enfrentamos atualmente, jovens e adultos 

buscam vagas de emprego no mercado local. A indústria e comércio tem o quadro de 

funcionários completos, e quando há abertura de espaços, são esporádicos e muito

disputados. O poder público busca incansavelmente fomentar novas fontes de emprego e 

renda, e é função dos representantes da população tentar amenizar tal problema. A busca

por novas indústrias passa por uma estruturação do núcleo municipal, com novas áreas

para expansão e a possibilidade de outros ramos ingressarem no cenário buritiense. 

O processo de doação já foi iniciado na gestão anterior, necessita da retomada das 

tratativas e elaboração da documentação necessária. A ampliação possibilitará tambémo

crescimento das frigorificos e laticínio que já operam no local. Peço o empenho do 

executivo municipal nesta causa, precisa-se ter a atenção voltada ao crescimento 

produtivo de nossa cidade, dar boas condições ao buritiense, investir em novos empregos

e em geração de renda.

lesees vollard
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 você 

MOCÃO DE APLAUSOS

Excelentissimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores de Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, 

O Vereador infra-assinado vem respeitosamente com amparo no 
Regimento Interno, submeter ao Plenário a seguinte Moção de Aplausoe 
Congratulações, a ser enviada ao Imo. Sr Walter Carneiro Junior pelos 
relevantes serviços prestados nossa comunidade buritiense. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Dois 
Irmãos do Buriti/MS, 14 de setembro de 2021. 

Autor:

Jairso dos Reis Borges 

Vereador - MDB 

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


