
 

 

 

                  INDICAÇÃO 001/2015 

 

         O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário INDICA ao Exmº Sr. 

Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS, no sentido de que junto a Comarca de 

nosso município ou pelos meios legais competentes,  

possibilite a liberação de veículos apreendidos que 

estão no pátio da delegacia local,  para que sejam 

postos a disposição para o uso da Prefeitura Municipal 

de Tacuru-MS.   

       Sala das Sessões, em 19 de fevereiro de 

2015. 

 

        HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

           Vereador  

 

Justificativa: 

 

                     Tal pedido esta sendo feito devido 

existirem vários veículos no pátio da delegacia local 

que estão se degradando com a ação do tempo e 

muitos destes veículos seriam muito úteis para a nossa 

administração.  

 

 



 

 

 

                  INDICAÇÃO 002/2015 

 

         O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário INDICA ao Exmº Sr. 

Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS, no sentido de que junto ao setor 

competente providencie que seja feita a manutenção 

das ruas e travessas do Conjunto Habitacional Colina 

Verde, nas proximidades da torre de retransmissão de 

televisão.    

       Sala das Sessões, em 19 de fevereiro de 

2015. 

 

        AILTON MILANI GRANGEIRO 

           Vereador  

 

 

Justificativa: 

 

                     Os referidos logradouros estão 

necessitando urgentemente de inúmeros reparos, peço 

então as devidas providencias por parte da 

administração.  

 

 

 

 



 

 

 

                  INDICAÇÃO 003/2015 

 

         O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário INDICA ao Exmº Sr. 

Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS, no sentido de que junto ao setor 

competente possibilite que seja feita a coleta do lixo 

urbano ao menos duas vezes por semana.   

       Sala das Sessões, em 19 de fevereiro de 

2015. 

 

                 JULIÃO DUARTE 

           Vereador  

 

Justificativa: 

 

                     Estou fazendo este pedido com base em 

varias reclamações de munícipes que nos pedem que 

seja feita esta coleta do lixo urbano ao menos duas 

vezes por semana. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                  INDICAÇÃO 004/2015 

 

         O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário INDICA ao Exmº Sr. 

Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS, no sentido de que junto ao setor 

competente possibilite a construção de quebra molas 

na Av. José de La Paz Ortiz,  nas proximidades do 

nosso hospital municipal.   

       Sala das Sessões, em 19 de fevereiro de 

2015. 

 

                  JULIÃO DUARTE 

           Vereador  

 

Justificativa: 

 

                     Tal pedido esta sendo feito novamente 

com base em inúmeros pedidos  de munícipes que nos 

cobram a construção destes quebra molas, pois a 

referida avenida tem um grande fluxo de veículos que 

na sua maioria desenvolvem  alta velocidade naquele 

setor,  pondo em risco a vida de nossos cidadãos.    

 

 

 



 

 

 

                            INDICAÇÃO 005/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Dr. Bruno Trento Hein, Md. Delegado Titular da Policia 

Civil de Tacuru-MS, para que junto as autoridades 

competentes possibilite a doação para a Prefeitura Municipal 

de Tacuru, de veículos que atualmente estão apreendidos na 

nossa delegacia de Policia Civil,  por atos ilícitos como trafego 

de drogas e contrabando. 

         Sala das Sessões, em 19 de fevereiro de 2015.  

 

   HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

          Vereador  

Justificativa: 

      Estou fazendo este pedido, conhecedor que sou 

que atualmente existe um grande numero de veículos 

apreendidos em nossa delegacia, tais como caminhões e 

veículos baixos,  sendo que nossa prefeitura esta necessitando 

de mais veículos para o seu parque rodoviário, considerando-

se ainda que estes veículos estão expostos ao tempo e se 

deteriorando dia a dia, assim sendo, peço ao Sr. Delegado  que 

estude esta possibilidade junto aos órgãos competentes. 

 



 

 

 

                            INDICAÇÃO 006/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS, no sentido de que junto ao setor competente 

possibilite a instalação de tabelas de acrílico na quadra do 

Ginásio Municipal Mancine e Lopes para a pratica de 

basquetebol.  

         Sala das Sessões, em 19 de fevereiro de 2015.  

 

   HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

          Vereador  

Justificativa: 

 

     Volto novamente a fazer este pedido para a 

instalação destas tabelas, considerando-se que sou cobrado 

frequentemente por munícipes que desejam praticar o 

basquetebol. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                            INDICAÇÃO 007/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS, no sentido de que junto ao setor competente 

possibilite que sejam feitos os reparos necessários na estrada 

do Assentamento Santa Renata, até a Fazenda São Sebastião. 

         Sala das Sessões, em 19 de fevereiro de 2015.  

 

   ANDERSON MACIEL MARQUES 

          Vereador  

Justificativa: 

 

                      Tal pedido esta sendo feito devido as precárias 

condições em que se encontra a referida estrada que é de 

grande importância para a economia daquela região e 

necessita urgentemente de reparos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                            INDICAÇÃO 008/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS, no sentido de que junto ao setor competente 

possibilite que seja feito o patrolamento e demais  reparos 

necessários nas estradas Colônias Botelha Y e Botelha 

Guassú. 

         Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 2015.  

 

   ALGACIR MACHADO DOS REIS 

          Vereador  

Justificativa: 

 

                      As referidas estradas necessitam urgentemente 

de diversos reparos, tais como patrolamentos e aterros em 

diversos pontos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                            INDICAÇÃO 009/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS, no sentido de que junto ao setor competente 

possibilite que seja feita a limpeza nas ruas e quadras nas 

proximidade do antigo laticínio. 

         Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 2015.  

 

   ALGACIR MACHADO DOS REIS 

          Vereador  

Justificativa: 

 

      Aquele setor de nossa cidade esta quase que 

completamente abandonado, com excesso de mato e entulhos, 

assim sendo peço as mais breves providencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                            INDICAÇÃO 010/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS, no sentido de que junto ao setor competente 

possibilite que sejam feitos estacionamentos para veículos no 

canteiro da Rua Remijo Perecin Filho, nas proximidades da 

feira livre de nossa cidade. 

         Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 2015.  

 

   AILTON MILANI GRANGEIRO 

          Vereador  

Justificativa: 

 

                      Estou fazendo este pedido conhecedor que sou 

que nos dias de feira livre existe pouco espaço para se 

estacionar os veículos, assim sendo damos como sugestão que 

estas vagas  podem ser construídas as margens da referida 

rua, respeitando-se até o limite da calçada existente para 

caminhadas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

                            INDICAÇÃO 011/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Deputado Federal José Orcirio Miranda dos Santos “Zéca 

do PT” no sentido de que junto ao Ministério das 

Comunicações possibilite a construção de torres de telefonia 

celular nos Assentamentos Vitoria da Fronteira, Agua Viva e 

Santa Renata no município de Tacuru-MS. 

         Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 2015.  

 

   AILTON MILANI GRANGEIRO 

                       Vereador  

Justificativa: 

 

      Tal pedido vem de encontro a varias 

reivindicações destes assentados que nos cobram 

constantemente o sinal de celular nos referidos assentamentos, 

assim sendo, peço ao Sr. Deputado especial atenção a este 

pedido. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                            INDICAÇÃO 012/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS, no sentido de que junto ao setor competente 

possibilite que sejam destinados dez  caminhões de areia 

lavada para o Assentamento Vitoria da Fronteira e serem 

distribuídos na sede e no retiro, para que sejam construídas 

quadras de vôlei de areia.  

         Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 2015.  

 

   AILTON MILANI GRANGEIRO 

          Vereador  

Justificativa: 

 

                      Estou fazendo este pedido devido a vários 

pedidos dos moradores do Assentamento Vitoria da 

Fronteira, pedidos estes que são de grande valia, pois 

estaremos dando uma opção a mais de lazer a estes 

assentados. 

 

 

 

 

 



 

 

 

                            INDICAÇÃO 013/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS, no sentido de que junto ao setor competente 

possibilite que sejam feitos os  reparos necessários nas 

estradas da Aldeia Sassoró, principalmente as estradas 

utilizadas pelos ônibus de transporte escolar. 

         Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 2015.  

 

               ANCILO CASTELÃO 

          Vereador  

Justificativa: 

 

                      Estou fazendo este pedido devido as precárias 

condições em que se encontram as referidas estradas que 

necessitam urgentemente de vários reparos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                            INDICAÇÃO 014/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS, no sentido de que junto ao setor competente 

providencie a instalação e a ligação dos aparelhos de ar 

condicionado da Escola Ubaldo Arandu Kuemi na Aldeia 

Sassoró. 

         Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 2015.  

 

               ANCILO CASTELÃO 

          Vereador  

Justificativa: 

 

                      Estou fazendo este pedido novamente, uma vez 

que professores, alunos e administrativos que trabalham e 

frequentam a referida escola nos cobram diuturnamente a 

ligação destes aparelhos.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                            INDICAÇÃO 015/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS, no sentido de que junto ao setor competente 

providencie a implantação de torre de telefonia celular na 

Aldeia Sassoró. 

         Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 2015.  

 

               ANCILO CASTELÃO 

          Vereador  

Justificativa: 

 

                      Estou fazendo este pedido devido a região da 

Aldeia Sassoró ser deficiente de sinal de celular e a instalação 

desta  torre seria de grande valia para a população local.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                            INDICAÇÃO 016/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS, no sentido de que junto ao setor competente 

providencie que seja feito o patrolamento e demais reparos 

necessários nas estradas da zona rural de nosso município.         

                        Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 2015.  

 

               JULIÃO DUARTE 

       Vereador  

Justificativa: 

 

                      Tal pedido esta sendo feito devido as precárias 

condições em que se encontram as estradas da zona rural de 

nosso município, somos sabedores que as ultimas chuvas 

avariaram muito estas estradas, assim sendo peço ao Sr. 

Prefeito que junto ao setor competente tome as providencias. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                            INDICAÇÃO 017/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS, no sentido de que junto ao setor competente 

providencie que sejam construídos dois quebra molas na Rua 

das Araras no Conjunto Habitacional Morada do Sol.         

                        Sala das Sessões, em 02 de março de 2015.  

 

               ALGACIR MACHADO DOS REIS 

                   Vereador  

Justificativa: 

 

                      Tal pedido esta sendo feito devido a varias 

reclamações dos moradores da citada rua, pois é comum os 

condutores de veículos desenvolverem alta velocidade naquele 

setor, pondo em risco a vida dos transeuntes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                           

 

 

                           INDICAÇÃO 018/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS, no sentido de que junto ao setor competente 

providencie que sejam construídos estacionamentos em frente 

ao mine mercado São Lucas do Sr. Mazinho,  na Rua Wilson 

Lopes.         

                        Sala das Sessões, em 02 de março de 2015.  

 

               JULIÃO DUARTE 

       Vereador  

Justificativa: 

 

                      Tal pedido esta sendo feito devido a referida rua 

ser estreita e consequentemente não deixa espaço para poder 

estacionar um veículo de cada lado da rua, sendo que com a 

construção destes estacionamentos o problema será 

solucionado.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                           INDICAÇÃO 019/2.015 

 

                Os Vereadores que esta subscrevem, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM ao 

Exmº Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS, no sentido de que junto ao setor competente 

providencie que seja construído um abrigo coberto no ponto 

de ônibus em frente a entrada da Aldeia Sassoró.         

                        Sala das Sessões, em 02 de março de 2015.  

Vereadores: 

         ALGACIR MACHADO DOS REIS 

          ANCILO CASTELÃO 

 

Justificativa: 

 

                      Tal indicação esta sendo feita devido a inúmeros 

pedidos de pessoas que nos cobram este abrigo, pois as 

pessoas que ali aguardam os ônibus ou carona ficam expostas 

ao sol e chuva, assim sendo, considerando-se que é um obra de 

baixo custo, pedimos a atenção do Sr. Prefeito.     

 

 

 



 

 

 

 

 

                           INDICAÇÃO 020/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS, no sentido de que junto ao setor competente 

providencie que seja feita a manutenção geral na rede de 

energia elétrica das ruas e avenidas de nossa cidade.         

                        Sala das Sessões, em 02 de março de 2015.  

 

                HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

         Vereador 

Justificativa: 

 

     Estou fazendo este pedido devido as precárias 

condições em que se encontra o sistema de iluminação publica  

das ruas e avenidas de nossa cidade, pois existem varias 

pontos que estão totalmente as escuras. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                           INDICAÇÃO 021/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS, no sentido de que junto ao setor competente 

providencie que seja feito o rebaixamento das luminárias das 

ruas e avenidas de nossa cidade.         

                        Sala das Sessões, em 02 de março de 2015.  

 

                HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

         Vereador 

 

Justificativa: 

 

     Estou fazendo este pedido devido as luminárias 

das ruas e avenidas de nossa cidade estarem muito altas, 

sendo que com o rebaixamento das mesmas a iluminação será 

de melhor qualidade.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                           INDICAÇÃO 022/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS, no sentido de que junto ao setor competente 

providencie que seja a pintura da sinalização de trânsito nas 

pistas das ruas e avenidas de nossa cidade.         

                        Sala das Sessões, em 02 de março de 2015.  

 

                AILTON MILANI GRANGEIRO 

        Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

                     Tal pedido esta sendo feito devido as sinalizações 

de transito das pistas das ruas e avenidas de nossa cidade 

estarem quase todas apagadas, principalmente nas 

proximidades  das escolas que as faixas de pedestres tem que 

ser bem visíveis.  

 

 

 

 



 

 

 

 

                           INDICAÇÃO 023/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS, no sentido de que junto ao setor competente 

providencie que sejam tomadas medidas paliativas e 

preventivas ao combate do caramujo.         

                        Sala das Sessões, em 02 de março de 2015.  

 

                AILTON MILANI GRANGEIRO 

        Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

                     Parte de nossa cidade esta completamente 

tomada pelos caramujos, pedimos então que sejam tomadas 

as devidas providencias o mais breve possível.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                           INDICAÇÃO 024/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS, no sentido de que junto ao setor competente 

providencie a compra de alevinos para serem distribuídos aos 

nossos pequenos produtores rurais.         

                        Sala das Sessões, em 02 de março de 2015.  

 

                ANDERSON MACIEL MARQUES 

        Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

                     Tal pedido se da  ao fato de que existem muitos 

pequenos produtores de nosso município que tem a intenção 

de aderir a piscicultura, motivo pelo qual estou fazendo esta 

Indicação. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                           INDICAÇÃO 025/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS, no sentido de que junto ao setor competente 

providencie a instalação de uma torre para a recepção do  

sinal de internet no assentamento Santa Renata.         

                        Sala das Sessões, em 02 de março de 2015.  

 

                ANDERSON MACIEL MARQUES 

        Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

                     Tal pedido vem de encontro a vontade de um 

grande numero de pessoas da região do Assentamento Santa 

Renata que nos cobram constantemente a instalação desta 

torre. 

 

 

 

 

 

 



                        

 

 

                          INDICAÇÃO 026/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Ilmº 

Sr.  MARCELO RODRIGUES da Superintendência da 

Receita Federal de Ponta Porã-MS, no sentido de que 

possibilite a doação para o nosso município de itens 

apreendidos pela Receita Federal, beneficiando assim a nossa 

assistência social e secretaria municipal de esportes e de 

educação.         

                        Sala das Sessões, em 09 de março de 2015.  

 

                HELCIO REGIS VIUDES SANCHES  

        Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

                      Venho junto a superintendência da Receita 

Federal de Ponta Porã-MS, solicitar que o referido órgão 

possa beneficiar o nosso município com a doação de itens que 

possam beneficiar as pessoas necessitadas e a nossa secretaria 

municipal de esportes e  de educação. 

 

 



 

 

 

 

                          INDICAÇÃO 027/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA a 

AGESUL, no sentido de que seja feito estacionamento na 

primeira entrada que dá acesso ao travessão do Assentamento 

Vitoria da Fronteira na Rodovia Guaira Porã, sentido 

Tacuru/Iguatemi e Iguatemi/Tacuru.        

                        Sala das Sessões, em 09 de março de 2015.  

 

                AILTON MILANI GRANGEIRO  

        Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

                      Venho junto a AGESUL pedir a construção deste 

estacionamento pois o local acima citado é de pouca 

visibilidade principalmente para os condutores de veículos 

que estão expostos a riscos de acidentes, sem contar ainda que 

irá facilitar o embarque e desembarque de passageiros de 

ônibus no local, dando mais segurança as pessoas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

                          INDICAÇÃO 028/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS,  no sentido de que junto ao setor competente 

providencie que seja feita a limpeza urbana da cidade.        

                        Sala das Sessões, em 09 de março de 2015.  

 

                ALGACIR MACHADO DOS REIS 

        Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

                      Estou fazendo este pedido devido a necessidade 

de se fazer a limpeza das ruas, avenidas e canteiros de nossa 

cidade, pois com as ultimas e constantes chuvas o mato 

cresceu demais, sem contar com o acumulo de galhos e 

entulhos em diversos pontos, principalmente na Rua Silvestre 

Luiz Botta. 

 

 

 



 

 

 

 

                          INDICAÇÃO 029/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS,  no sentido de que possibilite a doação de 

materiais esportivos para o Assentamento Vitoria da 

Fronteira e Aldeia Jaguapiré. Com cópia desta ao Sr. Veronil 

Geraldo, Md. Secretario Municipal de Esportes        

                        Sala das Sessões, em 16 de março de 2015.  

 

                AILTON MILANI GRANGEIRO 

       Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

                      Estou fazendo este pedido devido a varias 

reivindicações dos moradores dos locais acima citados que 

estão cobrando da administração materiais esportivos como 

bolas de futebol e redes,  bolas para a pratica do vôlei de areia 

e redes. Cremos que estes pedidos são de grande valia pois 

assim  estaremos dando opção a mais de lazer a estes 

munícipes,  principalmente nos finais de semana. 

 



 

 

 

 

                          INDICAÇÃO 030/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS,  no sentido de que possibilite que seja roçado o 

campo de futebol da Aldeia Jaguapiré.  Com cópia desta ao 

Sr. Veronil Geraldo, Md. Secretario Municipal de Esportes        

                        Sala das Sessões, em 16 de março de 2015.  

 

                AILTON MILANI GRANGEIRO 

       Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

 

                      Tal pedido esta sendo feito devido a vários 

pedidos dos moradores daquela comunidade que pedem que 

seja roçado o referido campo de futebol. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                          INDICAÇÃO 031/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Deputado Estadual Marquinhos Trad, no sentido de que o 

mesmo apresente Emenda Parlamentar visando recursos para 

a área da saúde de nosso município.         

                        Sala das Sessões, em 16 de março de 2015.  

 

                HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

          Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

      Venho junto ao Sr. Deputado pedir a sua 

costumeira atenção no sentido de que seja apresentada 

emenda parlamentar beneficiando o nosso município na área 

da saúde para que possamos melhorar ainda mais o 

atendimento aos nossos munícipes.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                          INDICAÇÃO 032/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS, no sentido de que o mesmo junto o setor 

competente mande fazer o patrolamento e reparos necessários 

nas ruas do Conjunto Habitacional Lagoa Verde. 

                              Sala das Sessões, em 16 de março de 2015.  

 

                ANDERSON MACIEL MARQUES 

          Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

                     As ruas do Conjunto Habitacional Lagoa Verde 

necessitam urgentemente de patrolamento e reparos 

necessários, peço então as providencias ao Sr. Prefeito neste 

sentido. 

 

 

 

 

 



 

 

 

                          INDICAÇÃO 033/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS, no sentido de que o mesmo junto o setor 

competente mande fazer quebra molas na Av. José de La Paz 

Ortiz, nas proximidades do Destacamento da Policia Militar. 

                              Sala das Sessões, em 16 de março de 2015.  

 

                CARLOS ALBERTO PELEGRINI 

          Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

     Aquele ponto da Av. José de La Paz Ortiz é um 

ponto muito perigoso, pois condutores de veículos que por ali 

passam transitam em alta velocidade, havendo então a 

necessidade da construção destes quebra molas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          

 

 

                           INDICAÇÃO 034/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS, no sentido de que o mesmo junto o setor 

competente mande fazer estacionamentos na Av. José Carlos 

Castro Alexandria no canteiro central em frente ao Centro de 

Saúde Nair Maria Bressan. 

                              Sala das Sessões, em 16 de março de 2015.  

 

                ALGACIR MACHADO DOS REIS 

          Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

     Aquele ponto da Av. José Carlos Castro 

Alexandria é deficiente de estacionamento para veículos, 

motivo pelo qual, estou fazendo este pedido.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                          INDICAÇÃO 035/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS,  no sentido de que seja feito estacionamento na 

primeira entrada que dá acesso ao travessão do Assentamento 

Vitoria da Fronteira na Rodovia Guaira Porã, sentido 

Tacuru/Iguatemi e Iguatemi/Tacuru, tal como sejam feitos os 

reparos nas demais entradas dos outros travessões.       

                        Sala das Sessões, em 23 de março de 2015.  

 

                AILTON MILANI GRANGEIRO  

        Vereador 

Justificativa: 

 

                      Venho junto ao Sr. Prefeito  pedir a construção 

deste estacionamento pois o local acima citado é de pouca 

visibilidade principalmente para os condutores de veículos 

que estão expostos a riscos de acidentes, sem contar ainda que 

irá facilitar o embarque e desembarque de passageiros de 

ônibus no local, dando mais segurança as pessoas e peço 

também que sejam feito os reparos dos estacionamentos das 

demais entradas. 

 



 

 

 

                          INDICAÇÃO 036/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS,  no sentido de que seja feito o patrolamento e 

demais reparos necessários na estrada boiadeira as margens 

da rodovia Guaira Porã, da empresa C Vale até o antigo 

postos fiscal São José, tal como fazer a abertura desta estrada 

nos pontos que ela não existe.       

                        Sala das Sessões, em 23 de março de 2015.  

 

                AILTON MILANI GRANGEIRO  

        Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

     Tal pedido esta sendo feito devido as precárias 

condições em que se encontra a referida estrada, havendo 

ainda a necessidade de se fazer a abertura desta estrada em 

diversos pontos onde ela ainda não existe. 

 

 

 

 



 

 

 

 

                          INDICAÇÃO 037/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS,  no sentido de que sejam feitos os reparos 

necessários no asfalto da Rua Wilson Lopes do monumento ao 

Boi Gordo até a saída para o clube do laço       

                        Sala das Sessões, em 23 de março de 2015.  

 

                AILTON MILANI GRANGEIRO  

        Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

     Tal pedido esta sendo feito devido as precárias 

condições em que se encontra a referida rua que esta 

totalmente tomada pelos buracos, levando-se ainda em 

consideração que a referida rua tem um grande fluxo de 

transito de veículos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

                          INDICAÇÃO 038/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS,  no sentido de que sejam feitos os reparos 

necessários e o patrolamento das estradas do Assentamento 

Santa Renata.       

                        Sala das Sessões, em 23 de março de 2015.  

 

                ALGACIR MACHADO DOS REIS  

        Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

     Tal pedido esta sendo feito devido as precárias 

condições em que se encontram as estradas do Assentamento 

Santa Renata, pois existem vários pontos críticos que 

necessitam urgentemente de patrolamentos e aterros. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                          INDICAÇÃO 040/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS,  no sentido de que junto a Secretaria Municipal 

de Esportes possibilite a disponibilização  do espaço físico 

junto com o tatami em nosso ginásio de esportes duas vezes na 

semana para que sejam ministradas aulas de Jiu Jtsu .       

                        Sala das Sessões, em 23 de março de 2015.  

 

                HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

        Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

      Este pedido esta sendo feito com a intenção de 

podermos proporcionar uma opção a mais de pratica de 

esportes  aos nossos munícipes,  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                          INDICAÇÃO 039/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS,  no sentido de que junto ao setor competente 

mande fazer o patrolamento e reparos necessários na estrada 

principal do Assentamento Vitoria da Fronteira e a estrada 

da  Aldeia Jaguapiré.       

                        Sala das Sessões, em 30 de março de 2015.  

 

                AILTON MILANI GRANGEIRO 

        Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

 

      Este pedido esta sendo feito devido as precárias 

condições em que se encontram as referidas estradas que 

necessitam  urgentemente de reparos.  

 

 

 



 

 

 

 

 

                          INDICAÇÃO 041/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS,  no sentido de que junto ao setor competente 

mande construir quebra molas na recém pavimentada Rua 

Silvestre Luiz Botta.       

                        Sala das Sessões, em 30 de março de 2015.  

 

                EDISON CORDOBA ITURBE 

     Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

      Estou fazendo este pedido com base em vários 

pedidos de moradores da referida rua, pois na falta de quebra 

molas, condutores de carros e motos desenvolvem alta 

velocidade pondo em risco a vida dos  pedestres.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                          INDICAÇÃO 042/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS,  no sentido de que junto ao setor competente 

mande fazer o patrolamento e reparos necessários na estrada 

que dá acesso ao antigo porto Primeiro de Outubro.        

                        Sala das Sessões, em 30 de março de 2015.  

 

                AILTON MILANI GRANGEIRO 

     Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

      Tal pedido esta sendo feito devido as péssimas 

condições que  se encontra a referida estrada,  necessitando 

urgentemente de inúmeros reparos, considerando-se ainda a 

grande importância desta estrada para a economia do 

município, pois por ali são escoados grande quantidade de 

produtos agropecuários e é trajeto de nossos ônibus escolares.  

 

 

 



 

 

 

 

 

                          INDICAÇÃO 043/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS,  no sentido de que seja estudada a possibilidade 

de arrumar um local apropriado para as auto escolas 

ministrarem treinamentos aos munícipes que desejam 

adquirir a sua carteira de habilitação.         

                        Sala das Sessões, em 30 de março de 2015.  

 

                CARLOS ALBERTO PELEGRINI 

     Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

     Estou fazendo este pedido devido aos transtornos 

quando a rua Luiz de Paula é interditada para que os 

cidadãos possam fazer os seus treinamentos para adquirirem 

a sua carteira de habilitação, assim sendo, peço que seja 

estudada a possibilidade de se arrumar um outro local para 

este fim.  

 

 



 

 

 

 

                          INDICAÇÃO 044/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS,  no sentido de que seja feito o patrolamento e 

reparos necessários na estrada que liga do Assentamento 

Agua Viva até a Fazenda Casagrande.         

                        Sala das Sessões, em 06 de abril de 2015.  

 

                         JULIÃO DUARTE 

     Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

     Estou fazendo este pedido devido as precárias 

condições em que se encontra a referida estrada, necessitando 

urgentemente de patrolamento e aterros em vários pontos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                          INDICAÇÃO 045/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS,  no sentido de que junto ao setor competente 

mande construir quadras de areia para a pratica do vôlei nos 

Assentamentos Vitoria da Fronteira, Agua Viva e Santa 

Renata e nas aldeias Sassoró e Jaguapiré.    

                        Sala das Sessões, em 06 de abril de 2015.  

 

                         AILTON MILANI GRANGEIRO 

                Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

      Estou fazendo este pedido com a intenção de 

beneficiar os moradores das localidades acima citadas, pois os 

mesmos terão uma opção a mais de lazer e pratica de 

esportes.  

 

 

 

 



 

 

 

 

                          INDICAÇÃO 046/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS,  no sentido de que junto ao setor competente 

mande fazer o patrolamento e demais reparos necessários na 

Rua José Marques.    

                        Sala das Sessões, em 06 de abril de 2015.  

 

                         AILTON MILANI GRANGEIRO 

                Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

      Tal pedido esta sendo feito devido as precárias 

condições em que se encontra a referida rua que necessita 

urgentemente de vários reparos tais como patrolamentos e 

aterros em varias pontos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

                          INDICAÇÃO 047/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS,  no sentido de que junto ao setor competente 

mande fazer instalação elétrica trifásica na Escola Ubaldo 

Arandu Kuemi na Aldeia Sassorós.    

                        Sala das Sessões, em 06 de abril de 2015.  

 

                                  ANCILO CASTELÃO 

                Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

      Tal pedido esta sendo feito devido, devido a rede 

elétrica da referida escola ser monofásica o que impossibilita 

o funcionamento dos aparelhos de ar condicionado existentes 

no local, assim sendo, sou conhecedor que já fiz este pedido 

varias vezes, espero então a atenção por parte do Executivo 

Municipal.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                          INDICAÇÃO 048/2.015 

 

                O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS,  no sentido de que junto ao setor competente 

mande fazer a abertura do canteiro central da Av. José 

Carlos castro Alexandria em frente ao Centro Municipal de 

Saúde Nair Maria Bressan,  para possibilitar o 

estacionamento de veículos.    

                        Sala das Sessões, em 13 de abril de 2015.  

 

                                  ALGACIR MACHADO DOS REIS 

                          Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

      Tal pedido esta sendo feito devido,   existirem 

poucas vagas para se estacionar veículos nas proximidades de 

nosso centro de saúde, considerando-se ainda que naquele 

local existem vários comércios.  

 

 

 

 



 

 

 

 

                          INDICAÇÃO 049/2.015 

 

               O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS,  no sentido de que junto ao setor competente 

mande fazer o patrolamento e demais reparos necessários na 

Rua Antonio Tomaz de Paiva, da mercearia do Sr. Severiano 

até o Bar o Pelé.    

                        Sala das Sessões, em 13 de abril de 2015.  

 

                                  JULIÃO DUARTE 

              Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

      Tal pedido esta sendo feito devido as precárias  

condições em que se encontra a referida rua   que necessita 

urgentemente de vários reparos.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                          INDICAÇÃO 050/2.015 

 

               O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS,  no sentido de que junto ao setor competente 

mande fazer os reparos necessários no asfalto das ruas nas 

proximidades da torre de retransmissão de TV no conjunto 

habitacional Colina Verde.    

                        Sala das Sessões, em 13 de abril de 2015.  

 

                                  JULIÃO DUARTE 

              Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

      Estou fazendo este pedido devido a necessidade 

de se fazer estes reparos do asfalto das referidas ruas, pois 

existe uma grande quantidade de buracos quase que 

impossibilitando o transito de veículos.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                          INDICAÇÃO 051/2.015 

 

               O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS,  no sentido de que junto ao setor competente 

providencie a construção de quebra molas na Av. José Carlos 

de Castro Alexandria nas proximidades do Centro Municipal 

de Saúde Nair Maria Bressan    

                        Sala das Sessões, em 13 de abril de 2015.  

 

                       HELCIO REGIS VIUDES SANCHES  

                                Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

      Estou fazendo este pedido devido a necessidade 

de se fazer estes quebra molas pois aquele setor da cidade é de 

grande movimento de veículos o que expõem as pessoas a 

risco de vida.  

 

 

 

 

 



 

 

 

                          INDICAÇÃO 052/2.015 

 

               O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS,  no sentido de que junto ao setor competente 

providencie a construção de quebra molas nas duas pistas da  

Av. José Carlos de Castro Alexandria nas proximidades do 

ponto de taxi em frente ao terminal rodoviário de nossa 

cidade.    

                        Sala das Sessões, em 22 de abril de 2015.  

 

                       PAULO SERGIO LOPES MELLO   

                                                Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

      Estou fazendo este pedido devido a necessidade 

de se fazer estes quebra molas pois aquele setor da cidade que 

é de grande movimento de veículos, sendo que nas 

proximidades não existem quebra molas, o que permite que os 

veículos que por ali passam andam em grande velocidade, 

expondo nossos munícipes a risco de acidentes.   

 

 

 



 

 

 

                          INDICAÇÃO 053/2.015 

 

               O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Sergio Lopes Mello,  Md. Presidente da Câmara 

Municipal de Tacuru-MS,  no sentido de que possibilite que 

sejam feitas sessões ordinárias itinerantes nas Aldeias Sassoró 

e Jaguapiré, Colônias Botelha Y e Botelha Guassú e 

Assentamentos Santa Renata, Agua Viva e Vitória da 

Fronteira.    

                        Sala das Sessões, em 22 de abril de 2015.  

 

 

                                         CARLOS ALBERTO PELEGRINI 

              Vereador                      

 

 

Justificativa: 

 

      Estou fazendo este pedido com a intenção de 

possibilitar os munícipes das regiões acima mencionadas de 

poderem participar de nossas sessões legislativas e terem 

melhor conhecimento dos atos do Poder Legislativo Municipal 

Tacuruense .   

 

 

 



 

                          INDICAÇÃO 054/2.015 

 

               O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS,  no sentido de que junto ao setor competente 

providencie os reparos necessários no asfalto da Rua Wilson 

Lopes, do monumento ao boi gordo até a saída da cidade .    

                        Sala das Sessões, em 22 de abril de 2015.  

 

                       CARLOS ALBERTO PELEGRINI                                                  

                     Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

      Estou fazendo este pedido devido as precárias 

condições que  se encontra a referida rua,  com uma enorme 

quantidade de buracos no asfalto havendo então a necessidade 

de se fazer estes reparos o mais breve possível.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                          INDICAÇÃO 055/2.015 

 

               O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS,  no sentido de que junto ao setor competente 

providencie que seja feita a pintura e os reparos necessários 

no monumento ao boi gordo na Rua Wilson Lopes.    

                        Sala das Sessões, em 22 de abril de 2015.  

 

                       CARLOS ALBERTO PELEGRINI                                                           

            Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

      O monumento ao boi gordo é um monumento de 

grande importância para a nossa cidade, e esta necessitando 

de uma boa reforma, pois aproxima-se a festa de 

comemoração da emancipação de nosso município e   aquele 

local é um ponto estratégico por onde todos vão transitar, 

motivo a mais por este pedido estar sendo feito. 

 

 

 

 

 

 



 

 

                          INDICAÇÃO 055/2.015 

 

               O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS,  no sentido de que junto ao setor competente 

providencie que seja feita a pintura e os reparos necessários 

no monumento ao boi gordo na Rua Wilson Lopes.    

                        Sala das Sessões, em 22 de abril de 2015.  

 

                       CARLOS ALBERTO PELEGRINI                                                           

            Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

      O monumento ao boi gordo é um monumento de 

grande importância para a nossa cidade, e esta necessitando 

de uma boa reforma, pois aproxima-se a festa de 

comemoração da emancipação de nosso município e   aquele 

local é um ponto estratégico por onde todos vão transitar, 

motivo a mais por este pedido estar sendo feito. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                          INDICAÇÃO 056/2.015 

 

               O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS,  no sentido de que junto ao setor competente 

providencie que seja incluída a Secretaria Municipal da 

Educação no site da Prefeitura Municipal de Tacuru-MS na 

coluna “Portal Transparência”.    

                        Sala das Sessões, em 22 de abril de 2015.  

 

                       EDISON CORDOBA ITURBE                                                           

            Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

     A Secretaria  Municipal de Educação de nosso 

município não esta constando no site da Prefeitura Municipal 

na coluna portal transparência, para que nossos munícipes 

possam acompanhar o andamento dos trabalhos desta pasta. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                          INDICAÇÃO 057/2.015 

 

               Os Vereadores que esta subscrevem, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM ao 

Exmº Sr. Deputado Federal Carlos Marun,  no sentido de que 

viabilize Emenda no valor de R$=250.000,00= (duzentos e 

cinquenta mil reais) para a construção de uma pista de 

caminhada em nossa cidade.    

                        Sala das Sessões, em 22 de abril de 2015.  

Vereadores: 

 

     EDISON CORDOBA ITURBE         PAULO SERGIO LOPES MELLO 

 

  ANDERSON MACIEL MARQUES                JULIÃO DUARTE                                                           

 

 

Justificativa: 

 

      Vimos junto ao Sr. Deputado pedir a sua 

intervenção para que possa viabilizar emenda no sentido de 

possibilitar a construção de uma pista para caminhadas em 

nossa cidade, uma vez que nossos munícipes não dispõe de 

local adequado e seguro para fazerem as suas caminhadas 

diárias. 

 



 


