
 

                           

 

                           INDICAÇÃO 058/2.015 

 

               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 cascalhamento da estrada que liga da Rua 

Wilson Lopes passando pelo Clube de Laço A Carreta até o 

entroncamento que dá acesso a empresa C. Vale. 

                        Sala das Sessões, em 27 de abril de 2015.  

 

 

     CARLOS ALBERTO PELEGRINI 

                   Vereador 

 

Justificativa: 

 

      Venho junto ao Sr. Prefeito pedir que seja feito 

este cascalhamento, devido a referida estrada ser muito 

utilizada por nossa população, alem de que sempre existiu um 

acumulo de areia naquele setor. 

 
 

 

 

 



 

 

 

                           INDICAÇÃO 059/2.015 

 

               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 a prefeitura adquira um 

terreno na área urbana de nosso município para ser loteado e 

serem doados estes  lotes as pessoas carentes.  

                        Sala das Sessões, em 27 de abril de 2015.  

 

 

     JULIÃO DUARTE 

                     Vereador 

 

Justificativa: 

 

      Volto a fazer este pedido conhecedor que sou de 

um grande numero de munícipes que pretendem construir a 

sua casa e não dispõem de terreno para este fim . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                           INDICAÇÃO 060/2.015 

 

               Os Vereadores que esta subscrevem, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM ao Ilmº 

Sr. Valteir Gomes Oliveira,  Md. Gerente da agencia Caixa 

Econômica Federal de Amambai-MS, no sentido de que 

possibilite a implantação de mais um terminal de atendimento 

na lotérica de Tacuru.  

                        Sala das Sessões, em 04 de maio de 2015.  

Vereadores: 

 
    AILTON MILANI GRANGEIRO       PAULO SERGIO LOPES MELLO 

 

  ANDERSON MACIEL MARQUES                  ANCILO CASTELÃO 

 

ALGACIR MACHADO DOS REISEDISON       EDISON CORDOBA ITURBE    

 

      HELCIO REGIS VIUDES SANCHES                     JULIÃO DUARTE 

 

                                                CARLOS ALBERTO PELEGRINI                              

 

Justificativa: 

      Estamos fazendo este pedido devido o grande 

numero de beneficiários do bolsa família e outros programas 

do governo, que congestionam o único terminal da lotérica,  

dificultando assim a utilização da mesma para pagamentos de 

jogos, boletos, contas etc. sendo que o cliente e os usuários da 

lotérica ao se depararem  com uma fila enorme acabam indo 

embora. 



 

 

 

                           INDICAÇÃO 061/2.015 

 

               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 aterro,  cascalhamento e demais reparos na 

Rua Valeriano Assunção com a Av. Francisco Serejo Neto, 

nas proximidades do mercado do Sr. Claudinho e demais 

comércios e residências do local. 

     Sala das Sessões, em 04 de maio de 2015. 

 

             ALGACIR MACHADO DOS REIS 

                 Vereador  
 

Justificativa: 
 

    Estou fazendo este pedido devido ser uma 

cobrança que venho recebendo a tempos de moradores e 

comerciantes daquele local, pois aquele setor sempre foi 

tomado por erosões e grande acumulo de areia, levando-se 

ainda em consideração o grande numero de comercio e 

residências no local. Peço então providencias por parte do 

executivo, pois este é um serviço de fácil e rápida execução 

 

 



 

 

 

                           INDICAÇÃO 062/2.015 

 

               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 e a construção de vagas 

para estacionamento de veículos na Av. José de La Paz Ortiz 

nas proximidade da agencia dos correios e loja Vitoria Regia. 

     Sala das Sessões, em 04 de maio de 2015. 

 

             ALGACIR MACHADO DOS REIS 

                 Vereador  
 

Justificativa: 
 

    Tal pedido esta sendo feito  devido a inexistência 

de vagas para se estacionar veículos naquele ponto da Av. 

José de La Paz Ortiz, peço então que seja feita a abertura do 

referido canteiro. 

 

 

 

 

 



 

                           

 

                          INDICAÇÃO 063/2.015 

 

               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 pavimentação asfaltica tal como a instalação de 

luminárias no complemento da Rua Vanderli Ortiz  Lima nas 

proximidades do Estádio Municipal com a complementação 

da Rua Roque de Lima nas proximidades da delegacia de 

policia civil.  

     Sala das Sessões, em 04 de maio de 2015. 

 

             JULIÃO DUARTE 

     Vereador  
 

Justificativa: 
 

    Tal pedido vem de encontro com varias 

reivindicações dos moradores daquele setor da cidade que nos 

pedem este asfaltamento e a iluminação publica nos locais 

acima mencionados. 

 

 

 



 

 

 

                          INDICAÇÃO 064/2.015 

 

               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, que junto a Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente  sejam  colocadas lixeiras ecológicas nos dois lados 

da rodovia que liga a nossa cidade ao trevo da rodovia Guaira 

Porã.  

     Sala das Sessões, em 04 de maio de 2015. 

 

            AILTON MILANI GRANGEIRO 

                 Vereador  
 

Justificativa: 
 

    As margens da rodovia que liga a nossa cidade ao 

trevo da rodovia Guaira Porã são muito utilizadas para 

nossos cidadãos fazerem as suas caminhadas diárias,  sendo 

que os mesmos no ato de seu exercício  físico não tem onde 

depositar o lixo, como copos, garrafas, papeis etc. motivo pelo 

qual peço a colocação destas lixeiras.   

 

 

 



 

 

 

                          INDICAÇÃO 065/2.015 

 

               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 sejam doados dois rolos de lona aos 

acampados as margens da rodovia Guaira Porã nas 

proximidades da empresa C. Vale.  

     Sala das Sessões, em 04 de maio de 2015. 

 

             AILTON MILANI GRANGEIRO 

                    Vereador  
 

Justificativa: 
 

       Este pedido esta sendo feito, devido existir um 

grande grupo de cidadãos acampados as margens da rodovia 

Guaira Porã,  que estão necessitando desta lona, 

considerando-se ainda que aproxima-se a época do frio mais 

intenso, motivo principal pelo que estou fazendo este pedido. 

 

 

 

 

 



 

 

                          INDICAÇÃO 066/2.015 

 

               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 junto ao setor competente mande 

fazer o patrolamento e reparos necessários na estrada que liga 

da rodovia Guaira Porã até a Fazenda Tatacuá.  

     Sala das Sessões, em 04 de maio de 2015. 

 

                       JULIÃO DUARTE 

                Vereador  
 

Justificativa: 
 

       Este pedido esta sendo feito, devido as precárias 

condições em que se encontra a referida estrada, necessitando 

urgentemente de patrolamento e demais reparos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                          INDICAÇÃO 067/2.015 

 

               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 junto ao setor competente mande 

fazer a pintura das quadras de esportes das Aldeias Sassoró e 

Jaguapiré.  

     Sala das Sessões, em 19 de maio de 2015. 

 

             CARLOS ALBRTO PLEGRINI 

                Vereador  
 

Justificativa: 
 

       Este pedido esta sendo feito, devido as pinturas 

das quadras de esportes das aldeias Sassoró e Jaguapiré 

estarem totalmente apagadas, estando as marcações laterais e 

centrais quase invisíveis, dificultando a pratica   adequada dos 

esportes que estas quadras permitem.  

 

 

 

 

 



 

 

 

                          INDICAÇÃO 068/2.015 

 

               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 junto ao setor competente mande 

fazer a pavimentação ou calçamento das ruas do Conjunto 

Habitacional Lagoa Verde e no prolongamento da Rua Luiz 

de Paula.  

     Sala das Sessões, em 19 de maio de 2015. 

 

             CARLOS ALBRTO PLEGRINI 

                Vereador  
 

Justificativa: 
 

       Esta pavimentação esta sendo muito cobrada 

pelos moradores daquele Conjunto Habitacional,  cobrança 

esta que é muito justa, pois somos testemunhas do quanto 

aqueles moradores estão investindo no local, com um grande 

numero  de construções e ampliações de residências e 

comércios,  valorizando aquele setor da cidade, peço então a 

atenção por parte do Sr. Prefeito.  

 

 

 



 

 

                          INDICAÇÃO 069/2.015 

 

               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 junto ao setor competente mande 

fazer o mais breve possível o patrolamento e demais reparos 

necessários nas ruas do Conjunto Habitacional Lagoa Verde.  

     Sala das Sessões, em 19 de maio de 2015. 

 

             HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

                    Vereador  
 

Justificativa: 

 

     As ruas do referido Conjunto Habitacional 

encontram-se quase que totalmente intransitáveis, 

necessitando urgentemente de patrolamentos e demais 

reparos em diversos pontos, principalmente nas proximidades 

da residência do professor Hiran, assim sendo, peço as mais 

breves providencias.  
 

      


