
     

 

                                INDICAÇÃO 001/2.014 

 

               O Vereador que esta subscreve, na forma 

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

João Rocha, Md. Diretor Geral dos Correios e 

Telégrafos no Estado de mato Grosso do Sul, para que 

faça gestão no sentido de implantar  caixa postal 

comunitária nas comunidades P.A Vitoria da Fronteira,  P.A 

Agua Viva, Aldeia Sassoró e Aldeia Jaguapiré em nosso 

município. 

              Sala das Sessões, em 17 de fevereiro de 2.014. 

 

     AILTON MILANI GRANGEIRO 

            Vereador 

Justificativa: 

                      Estou fazendo este pedido, visando beneficiar as 

comunidades acima citadas com a implantação destas caixas 

postais comunitárias, o que em muito ira facilitar as  suas 

atividades no dia a dia. 

 

 

 

 

 



 

 

                                INDICAÇÃO 002/2.014 

 

               O Vereador que esta subscreve, na forma 

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

Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS, para que o mesmo interceda junto ao Sr,  

João Rocha, Md. Diretor Geral dos Correios e 

Telégrafos no Estado de mato Grosso do Sul, para que 

faça gestão no sentido de implantar  caixas postais 

comunitária nas comunidades P.A Vitoria da Fronteira,  P.A 

Agua Viva, Aldeia Sassoró e Aldeia Jaguapiré em nosso 

município. 

              Sala das Sessões, em 17 de fevereiro de 2.014. 

 

     AILTON MILANI GRANGEIRO 

            Vereador 

Justificativa: 

                   

                      Estou fazendo este pedido, visando beneficiar as 

comunidades acima citadas com a implantação destas caixas 

postais comunitárias, o que em muito ira facilitar  as suas 

atividades no dia a dia, evitando-se o deslocamento dos 

mesmos até a sede de nosso município. 

 

 



                                

 

                                 INDICAÇÃO 003/2.014 

               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 de 

contabilidade da Prefeitura Municipal de Tacuru, cobre 

mais agilidade no envio dos balancetes mensais da 

prefeitura para esta casa de Leis.  

              Sala das Sessões, em 17 de fevereiro de 2.014. 

Vereadores: 

   HELCIO REGIS VIUDES SANCHES       ANDERSON MACIEL MARQUES 

 

     AILTON MILANI GRANGEIRO           ALGACIR MACHADO DOS REIS 

 

        EDISON CORDOBA ITURBE                        JULIÃO DUARTE 

 

               ANCILO CASTELÃO                        PAULO SERGIO LOPES MELLO 

 

             CARLOS ALBERTO PELEGRINI 

Justificativa: 

               

                      Estamos fazendo esta solicitação, devido ser 

constante recebermos os balancetes da prefeitura com três a 

quatro meses de atraso, assim sendo, para que possamos 

exercer o nosso papel de Vereador, que é fiscalizar e dar 

satisfação a nossos munícipes, peço a costumeira atenção por 

parte do Executivo. 



 

 

 

 

 

 

                                INDICAÇÃO 004/2.014 

 

               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 em frente 

ao CRAS e em frente a praça da Prefeitura Municipal na 

Av. José de La Paz Ortiz e na Rua Antonio Tomaz de 

Paiva, nas proximidades do clube dos professores. 

                     Sala das Sessões, em 17 de fevereiro de 2.014. 

     

                                  HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

                 Vereador 

 

Justificativa: 

                      Este pedido esta sendo feito, conhecedor que sou 

do grande risco que as pessoas correm ao transitarem nas ruas 

e avenidas acima citadas, pois  é constante vermos condutores 



de veículos desenvolverem alta velocidade expondo todos ao 

perigo.  

 

 

 

 

 

                                INDICAÇÃO 005/2.014 

 

               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 que da acesso a sede da 

Fazenda Santa Maria. 

                     Sala das Sessões, em 17 de fevereiro de 2.014. 

     

                                  HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

                 Vereador 

 

Justificativa: 

                       A referida estrada necessita urgentemente da 

vários reparos, tais como patrolamento, aterros e 

cascalhamento. Ressaltando-se que o proprietário da referida 



fazenda dispõe do cascalho para esta  manutenção e se propõe 

a doar certa quantia de cascalho a nossa prefeitura.  

 

 

 

 

 

                                INDICAÇÃO 006/2.014 

 

               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 revisão geral no 

sistema de iluminação publica do perímetro urbano de 

nossa cidade 

                     Sala das Sessões, em 17 de fevereiro de 2.014. 

     

                                              JULIÃO DUARTE 

                 Vereador 

 

Justificativa: 

   Este pedido esta sendo feito, devido existirem um 

grande número de luminárias queimadas em diversos pontos 

de nossa cidade que estão totalmente as escuras, havendo 

então a necessidade de uma revisão completa. 



 

 

 

 

                                INDICAÇÃO 007/2.014 

 

               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 possibilite que seja feita uma saída para o 

asfalto na estrada do Alto da Serra no sentido do 

município de Amambai. 

             Sala das Sessões, em 17 de fevereiro de 2.014. 

Vereadores: 

 

      HELCIO REGIS VIUDES SANCHES      ANDERSON MACIEL MARQUES 

 

Justificativa: 

                      

                    Se faz necessária a construção desta Saída, pois 

atualmente só existe uma saída no sentido de Tacuru, sendo 

que quando os veículos tem que deslocar-se para o sentido de 

Amambai os mesmos tem enorme dificuldade para manobra, 

expondo-se a um grande risco. 

 

 



 

 

 

                                INDICAÇÃO 008/2.014 

 

               O Vereador que esta subscrevem, 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 na estrada da Colônia 

Botelha Y. 

    Sala das Sessões, em 17 de fevereiro de 2.014. 

 

    HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

                Vereador 

Justificativa: 

                    Tal pedido esta sendo feito devido as precárias 

condições em que se encontra a referida estrada, que 

necessita urgentemente de reparos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

                             INDICAÇÃO 009/2.014 

 

            O Vereador que esta subscrevem, 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 esvaziamento 

das fossas sépticas  do Assentamento Santa Renata. 

         Sala das Sessões, em 17 de fevereiro de 2.014. 

 

    ALGACIR MACHADO DOS REIS 

     Vereador 

 

Justificativa: 

                     

                    Estou fazendo este pedido com base em vários 

apelos por parte dos moradores do Assentamento Santa 

Renata. 

                     

 

 

 

 

 



 

                              

 

                              INDICAÇÃO 010/2.014 

 

            O Vereador que esta subscrevem, 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 disponibilizado um 

telefone celular para uso dos pacientes de nosso 

hospital municipal. 

           Sala das Sessões, em 17 de fevereiro de 2.014. 

 

    ALGACIR MACHADO DOS REIS 

              Vereador 

Justificativa 

                Este pedido esta sendo feito, devido a maioria das 

pessoas terem dificuldades de manusear o telefone fixo, sugiro 

então que seja deixado um telefone celular a disposição dos 

pacientes e seja divulgado o numero do mesmo, telefone este 

que deverá ser deixado a disposição de um funcionário 

responsável. 

 

 

 

 



 

 

 

                              INDICAÇÃO 011/2.014 

 

            O Vereador que esta subscrevem, 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 aos meios 

competentes e em conformidade com os demais 

segmentos da sociedade seja determinado um local 

exclusivo para que os jovens de nossa cidade possam 

ouvir som automotivo. 

           Sala das Sessões, em 24 de fevereiro de 2.014. 

 

    ALGACIR MACHADO DOS REIS 

              Vereador 

Justificativa 

                    Estou fazendo este pedido, com base em diversos 

pedidos de cidadãos Tacuruenses que nos cobram a solução 

deste problema, pois são constantes as reclamações de 

munícipes que tem a sua paz perturbada nas madrugadas dos 

finais de semana, assim sendo, com um local apropriado para 

este fim nossos jovens poderão se divertir sem perturbar 

ninguém. 

                    

 

 



 

 

 

                              INDICAÇÃO 012/2.014 

 

            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 aos meios 

competentes providencie que seja feito o patrolamento 

e demais reparos necessários nas ruas próximas ao 

antigo laticínio.  

           Sala das Sessões, em 24 de fevereiro de 2.014. 

 

    JULIÃO DUARTE 

           Vereador 

Justificativa 

 

   As ruas acima citadas necessitam urgentemente de 

patrolamento a vários reparos, assim sendo peço as devidas 

providencias para se solucionar este problema.                    

 

 

 

 

 



 

 

 

                              INDICAÇÃO 013/2.014 

 

            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 feitos os reparos 

necessários nas ruas Wilson Lopes e José de La Paz 

Ortiz.  

           Sala das Sessões, em 06 de março de 2.014. 

 

    AILTON MILANI GRANGEIRO 

                     Vereador 

Justificativa 

 

   As ruas acima citadas necessitam urgentemente de  

vários reparos, assim sendo peço as devidas providencias para 

se solucionar este problema.                    

 

 

 

 

 



 

 

 

                              INDICAÇÃO 014/2.014 

 

            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 nos travessões dos 

Assentamentos Vitoria da Fronteira e Agua Viva.  

           Sala das Sessões, em 06 de março de 2.014. 

 

    AILTON MILANI GRANGEIRO 

                     Vereador 

Justificativa 

 

   Os travessões dos referidos assentamentos 

necessitam urgentemente de patrolamento e demais reparos, 

assim sendo, peço a compreensão por parte do Sr. Prefeito.                    

 

 

 

 

 



 

 

 

                              INDICAÇÃO 015/2.014 

 

            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 na estrada que liga da 

Fazenda Santa Clara até a Fazenda Santa Terezinha,tal 

como patrolamento e reparos necessários na estrada 

do Assentamento Santa Renata.  

           Sala das Sessões, em 06 de março de 2.014. 

 

    ANDERSON MACIEL MARQUES 

                     Vereador 

Justificativa 

 

   As estradas acima mencionadas estão precisando 

urgentemente de vários reparos tais como patrolamentos e 

aterros em vários pontos.                    

 

 

 

 



 

 

 

                              INDICAÇÃO 016/2.014 

 

            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 na estrada que liga do 

antigo posto fiscal São José, passando pela Colônia 

Botelha Y até o asfalto Tacuru/Sete Quedas e a estrada 

da Colonia Botelha Gaussú.  

           Sala das Sessões, em 06 de março de 2.014. 

 

    CARLOS ALBERTO PELEGRINI 

                     Vereador 

Justificativa 

 

   As estradas das Colônias Botelha Y e Botelha 

Guassú necessitam urgentemente de reparos, considerando-se 

que as mesmas tem uma grande importância para o 

escoamento dos produtos agropecuários daquela região de 

nosso município.                    

 

 



 

                               

 

 

                              INDICAÇÃO 017/2.014 

 

            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 feitos os reparos 

necessários no sistema de iluminação da quadra 

municipal Adir de Lima Mello.  

           Sala das Sessões, em 06 de março de 2.014. 

 

    CARLOS ALBERTO PELEGRINI 

                     Vereador 

Justificativa 

 

    Venho junto ao Sr. Prefeito pedir que sejam feitos 

os reparos necessários no sistema de iluminação da quadra 

acima citada, pois assim estaremos proporcionando uma 

opção a mais de lazer aos praticantes de esportes de nossa 

cidade.                    

 

 



 

 

 

                              INDICAÇÃO 018/2.014 

 

            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 feitos os reparos 

necessários na estrada  que vai para a Aldeia Sassoró 

até a escola e arrumar principalmente a estrada que vai 

para a missão e as demais estradas do interior da 

aldeia.  

           Sala das Sessões, em 06 de março de 2.014. 

 

    ANCILO CASTELÃO 

             Vereador 

 

Justificativa 

 

    Venho junto ao Sr. Prefeito pedir que sejam feitos 

os reparos necessários nas estradas acima mencionadas que 

necessitam  urgentemente patrolamento e aterros em diversos 

pontos.                    

 

 

 



 

 

                              INDICAÇÃO 019/2.014 

 

            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 construído um 

barracão coberto as margens da rodovia Guaira Porã 

nas proximidades da entrada que da acesso a Aldeia 

Sassoró para os indígenas possam comercializar os 

seus artesanatos e seus produtos.  

           Sala das Sessões, em 06 de março de 2.014. 

 

    ANCILO CASTELÃO 

             Vereador 

 

Justificativa 

 

    Venho junto ao Sr. Prefeito pedir que seja 

construído este barracão pois assim estaremos beneficiando 

um grande numero de pessoas que poderão comercializar os 

seus artesanatos e sua produção.                    

 

 

 

 



 

 

 

                              INDICAÇÃO 020/2.014 

 

            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 construído mais um 

poço artesiano na escola Ubaldo Arandu Kwe-mi.  

           Sala das Sessões, em 06 de março de 2.014. 

 

    ANCILO CASTELÃO 

             Vereador 

Justificativa 

 

    Venho junto ao Sr. Prefeito pedir a construção de 

mais um poço artesiano na escola Ubaldo Arandu Kwe-mi, pois 

é constante a falta de água na referida escola.                    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                              INDICAÇÃO 021/2.014 

 

            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 um convenio 

entre a Prefeitura Municipal de Tacuru com a Caixa 

Econômica Federal para que os munícipes possam 

recolher os seus tributos e sejam baixados no ato do 

pagamento. 

           Sala das Sessões, em 06 de março de 2.014. 

 

    HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

                        Vereador 

 

Justificativa: 

 

                    Creio que com este convenio todos serão 

beneficiados, tanto a prefeitura como os cidadãos quando tem 

que recolher os seus tributos, onde hoje o cidadão paga e tem 

que voltar a prefeitura e prestar conta para baixar do sistema.  

 

    

 

 



 

 

                              INDICAÇÃO 022/2.014 

 

            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 colocadas placas 

de sinalização nas proximidades do colégio municipal 

Cecilia M. Honda Perecin determinando a velocidade 

máxima permitida naquele local. 

           Sala das Sessões, em 10 de março de 2.014. 

 

    ANDERSON MACIEL MARQUES 

                        Vereador 

 

Justificativa: 

 

                    Estou fazendo este pedido devido muitas pessoas 

que por ali trafegam não estarem respeitando os quebra molas  

existentes no local, desenvolvendo alta velocidade pondo em 

risco a vida dos alunos que estudam na referida escola.  

 

    

 

 

 

 



 

 

 

                              INDICAÇÃO 023/2.014 

 

            O Vereador que esta subscreve, na forma 

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

Deputado Estadual LIDIO LOPES, no sentido de que 

seja viabilizado recursos para a implantação de uma 

academia ao céu aberto no Assentamento Santa 

Renata em nosso município. 

           Sala das Sessões, em 17 de março de 2.014. 

 

    ANDERSON MACIEL MARQUES 

                        Vereador 

 

Justificativa: 

 

                    Estou fazendo este pedido com base em inúmeras 

reivindicações dos moradores do referido assentamento que 

nos pedem a implantação desta academia. 

 

    

 

 

 

 

 



 

 

                              INDICAÇÃO 024/2.014 

 

            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 nos 

canteiros e calçadas nas proximidades do antigo 

prédio da Telems na Av. José Carlos Castro Alexandria. 

           Sala das Sessões, em 17 de março de 2.014. 

 

    ANDERSON MACIEL MARQUES 

                        Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

                    Estou fazendo este pedido devido ao grande 

acumulo de mato nas calçadas e canteiros em volta do antigo 

prédio da Telems.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                              INDICAÇÃO 025/2.014 

 

            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 roçada a grama as 

margens da rodovia que liga da empresa Café Peneirão 

até o trevo da Rodovia Guaira Porã. 

           Sala das Sessões, em 17 de março de 2.014. 

 

    PAULO SERGIO LOPES MELLO 

                        Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

     Tal pedido esta sendo feito devido a grama as 

margens da rodovia estar muito alto, o que dificulta para as 

pessoas que por ali passam diariamente para fazerem as suas 

caminhadas. 

 

 

 

 



 

 

                              INDICAÇÃO 026/2.014 

 

            O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Deputado Geraldo Resende no sentido de que sejam 

viabilizados recursos para a implantação de uma 

academia ao ar livre na Vila Guarani nas proximidades 

da casa da sopa  em frente ao comercio do Sr. Buzato 

em nossa cidade. 

           Sala das Sessões, em 17 de março de 2.014. 

 

    CARLOS ALBERTO PELEGRINI 

                        Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

     Tal pedido esta sendo feito devido ao grande 

numero de pedidos por partes dos moradores daquele setor da 

cidade. 

 

 

 

 

 



 

 

 

                              INDICAÇÃO 027/2.014 

 

            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 construído um 

ponto de taxi devidamente coberto nas proximidades 

do prédio da rodoviária. 

           Sala das Sessões, em 17 de março de 2.014. 

 

    CARLOS ALBERTO PELEGRINI 

                        Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

     Tal pedido esta sendo feito devido ao grande 

numero de pedidos por parte de nossos taxistas, que nos 

cobram um ponto de taxi com mais comodidade, coberto, com 

bancos e sanitários. 

 

 

 

 



 

 

                              INDICAÇÃO 028/2.014 

 

            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 Enersul seja 

providenciada a colocação de luminárias públicas nas 

ruas do recém inaugurado Conjunto Habitacional 

Morada do Sol. 

           Sala das Sessões, em 17 de março de 2.014. 

 

    CARLOS ALBERTO PELEGRINI 

                       Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

                           O Conjunto Habitacional Morada do Sol ainda 

não foi beneficiado com luminárias publicas,  motivo pelo qual 

estou fazendo este pedido.  

 

 

 

 

 



 

 

 

                              INDICAÇÃO 029/2.014 

 

            O Vereador que esta subscreve, na forma 

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

Anderson Maciel Marques, Md. Presidente da Câmara 

Municipal de Tacuru-MS, no sentido de que possibilite  

que as sessões da Câmara Municipal de Tacuru sejam 

transmitidas ao vivo pela radio 104.9 Ondas Verdes FM. 

           Sala das Sessões, em 17 de março de 2.014. 

 

    CARLOS ALBERTO PELEGRINI 

                       Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

          Este pedido esta sendo feito devido a vários 

pedidos de munícipes que nos cobram a transmissão das 

sessões desta Casa de Leis através de nossa radio, assim sendo, 

peço a atenção do nobre presidente neste sentido. 

 

 

 

 



 

 

 

                              INDICAÇÃO 030/2.014 

 

            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 providenciadas 

mudas de eucalipto e erva mate para serem 

distribuídas aos pequenos proprietários de imóveis 

rurais de nosso município.  

           Sala das Sessões, em 17 de março de 2.014. 

 

    EDISON CORDOBA ITURBE 

                   Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

                              Este pedido esta sendo feito com a intenção de 

que nossos pequenos proprietários tenham um incentivo a 

mais e possam diversificar a produção de seus imóveis rurais,   

 

 

 

 



 

 

 

 

                              INDICAÇÃO 031/2.014 

 

            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 

patrolamento e demais reparos necessários na estrada 

da Aldeia Jaguapiré.  

           Sala das Sessões, em 17 de março de 2.014. 

 

    JULIÃO DUARTE 

           Vereador 

 

 

 

 

Justificativa: 

 

          Estou fazendo este pedido devido as precárias 

condições em que se encontra a referida estrada que necessita 

urgentemente de patrolamento e reparos gerais. 

 

 

 



 

                      

                            INDICAÇÃO 032/2.014 

 

            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 Governo do 

Estado agilize a construção da sede do Detran em 

nosso município.  

           Sala das Sessões, em 24 de março de 2.014. 

 

    EDISON CORDOBA ITURBE 

                   Vereador 

 

 

 

 

Justificativa: 

          A construção da sede do Detran em nosso 

município se faz extremamente necessária, pois as instalações 

da atual sede não oferecem mais condições de oferecer uma 

boa prestação de serviços aos nossos munícipes, muito menos 

condições de trabalho aos funcionários do referido órgão, assim 

sendo,  que já existe terreno designado para esta construção, 

peço o apoio do Sr. Prefeito para que possamos solucionar este 

problema. 

 

 



                       

 

 

                             INDICAÇÃO 033/2.014 

 

            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 a construção de abrigos 

cobertos nos pontos de ônibus e de caronas em frente 

a entrada da Aldeia Sassoró, e nas proximidades do 

antigo posto fiscal São José as margens da rodovia 

Guaira Porã e em frente ao sítio Lagoa de Ouro na 

rodovia Tacuru/Sete Quedas.  

           Sala das Sessões, em 24 de março de 2.014. 

Vereadores:  

  

ALGACIR MACHADO DOS REIS        ANCILO CASTELÃO 

                      

Justificativa: 

   

                     Tal pedido esta sendo feito, devido ser 

constante vermos pessoas a espera de ônibus ou 

carona nestes pontos,  expostas ao sol, chuva e frio, 

pedimos  então a atenção do Sr. Prefeito neste sentido, 

pois tratam-se de benfeitorias de baixo custo a 

municipalidade e de grande valia para a nossa 

população. 



 

 

 

 

 

                             INDICAÇÃO 034/2.014 

 

            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 se estude as 

possibilidades de se agilizar o aumento salarial aos 

nossos servidores públicos municipais.  

           Sala das Sessões, em 24 de março de 2.014. 

 

    ALGACIR MACHADO DOS REIS 

                     Vereador 

Justificativa: 

 

                      Estou fazendo este pedido em 

consideração a nossos servidores públicos que estão 

com os seus salários defasados, assim sendo peço ao 

Sr. Prefeito seja agilizado este aumento.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                             INDICAÇÃO 035/2.014 

 

            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 nas ruas e avenidas pavimentadas de 

nossa cidade que foram danificadas por obras da 

Sanesul.  

           Sala das Sessões, em 24 de março de 2.014. 

 

    CARLOS ALBERTO PELEGRINI 

                     Vereador 

Justificativa: 

 

       Existem um grande numero de ruas e 

avenidas de nossa cidade que estão esburacadas 

devido a obras da Sanesul, assim sendo, pedimos 

providencias por parte da administração. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                             INDICAÇÃO 036/2.014 

 

            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 no canteiro central em frente a Igreja 

Peniel na Rua Luiz de Paula.  

           Sala das Sessões, em 24 de março de 2.014. 

 

    CARLOS ALBERTO PELEGRINI 

                     Vereador 

Justificativa: 

 

       Este pedido esta sendo feito com vários 

pedidos de moradores daquele setor de nossa cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             

 

                             INDICAÇÃO 037/2.014 

 

            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 trocar as pranchas de cima da 

ponte sobre o córrego Tacuru, ponte esta que da 

acesso a Fazenda Ultramar.  

           Sala das Sessões, em 31 de março de 2.014. 

 

    ALGACIR MACHADO DOS REIS 

                     Vereador 

Justificativa: 

 

       Este pedido esta sendo feito devido a 

vários pedidos de moradores que usam diariamente a 

referida ponte que esta necessitando de vários reparos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

                              INDICAÇÃO 038/2.014 

 

            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 limpeza geral em nossa 

cidade.  

           Sala das Sessões, em 31 de março de 2.014. 

 

    ALGACIR MACHADO DOS REIS 

                     Vereador 

Justificativa: 

 

        Nossa cidade esta necessitando 

urgentemente de limpeza em diversos pontos que 

estão completamente tomados pelo mato e sujeira, 

assim sendo peço as providencias ao Sr. Prefeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            

 

                             INDICAÇÃO 039/2.014 

 

           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 na estrada 

boiadeira as margens da rodovia Guaira Porã, do 

antigo Posto Fiscal São José até a entrada do 

Assentamento Santa Renata.   

           Sala das Sessões, em 31 de março de 2.014. 

 

    EDISON CORDOBA ITURBE 

                    Vereador 

Justificativa: 

 

        Estou fazendo este pedido conhecedor 

que sou do grande risco de acidentes com as pessoas 

que se deslocam as margens da rodovia com pequenas 

motos e veículos de tração animal, principalmente os 

moradores dos assentamentos da região, 

considerando-se ainda que a referida estrada boiadeira 

esta praticamente intransitável. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                           INDICAÇÃO 040/2.013 

 

                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 

seja apresentada Emenda Parlamentar no valor de 

R$=20.000,00= (vinte mil reais), valor este a ser destinado a 

Saúde em nosso Município.   

        Sala das Sessões, em 31 de março de 2.014. 

 

   HELCIO REGIS VIUDES SANCHES  

                Vereador 

Justificativa: 

 

      Estou fazendo este pedido com a certeza de que 

se formos beneficiados com este recurso a nossa 

administração poderá sanar algumas deficiências no setor da 

saúde .  

 

 

 



 

 

 

                           INDICAÇÃO 041/2.013 

 

                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 na Rua Tiago Colman 

Otano no Conjunto Habitacional Willi Huk.   

        Sala das Sessões, em 07 de abril de 2.014. 

 

   CARLOS ALBERTO PELEGRINI   

                     Vereador 

Justificativa: 

 

                     A referida rua esta necessitando de urgentes 

reparos tais como patrolamento e reparos em vários pontos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                           INDICAÇÃO 042/2.013 

 

                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 um retorno no final da Rua Manoel Maria 

Nogueira no conjunto habitacional  Willi Huk.   

        Sala das Sessões, em 07 de abril de 2.014. 

 

   CARLOS ALBERTO PELEGRINI   

                     Vereador 

Justificativa: 

 

                     Ao chegar com veículo no fim da rua acima 

citada  não tem como manobrar, havendo assim a necessidade 

de se fazer este retorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                           INDICAÇÃO 043/2.013 

 

                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 

estrada que liga da Fazenda Minas Gerais a Fazenda 

Escondido.   

        Sala das Sessões, em 07 de abril de 2.014. 

 

   CARLOS ALBERTO PELEGRINI   

                     Vereador 

Justificativa: 

 

      A referida estrada necessita urgentemente de 

patrolamento e aterros em algumas partes, assim sendo peço a 

atenção por parte desta administração. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                         

                           INDICAÇÃO 044/2.013 

 

                O Vereador  que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Senador Waldemir Moka no sentido de que apresente 

emenda visando recursos de R$=400.000,00= (quatrocentos 

mil reais) para a pavimentação asfaltica  e drenagem da 

extensão da Rua Antonio Tomaz de Paiva até a Rua Rufino 

Cáceres,  na cidade de Tacuru.  

        Sala das Sessões, em 07 de abril de 2.014. 

 

   CARLOS ALBERTO PELEGRINI   

                     Vereador 

Justificativa: 

 

                      Estou fazendo este pedido devido a inúmeros 

pedidos de moradores da referida rua que nos cobram esta 

pavimentação, assim sendo, peço o apoio do Sr. Senador neste 

sentido.   

      

 

 

 

 



 

 

                           INDICAÇÃO 045/2.014 

 

                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 na Av. José de 

Lapaz Ortiz, nas proximidades da agencia do Banco do 

Brasil,  para assim aumentar as vagas para estacionamento de 

veículos. 

        Sala das Sessões, em 07 de abril de 2.014. 

 

   ANDERSON MACIEL MARQUES   

                     Vereador 

Justificativa: 

      Venho junto ao executivo fazer este pedido, pois 

nas proximidades da agencia do banco do Brasil existem 

poucas vagas para se estacionar os veículos, assim sendo com 

a abertura do canteiro, o problema será amenizado.  

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                           INDICAÇÃO 046/2.014 

 

                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 nas luminárias 

ornamentais existentes nas ruas Otacilio Flores Belmonte e 

Gilberto Vilhalva Oviedo. 

 

                Sala das Sessões, em 14 de abril de 2.014. 

 

                 JULIÃO DUARTE          

                          Vereador 

Justificativa: 

 

                    Estou fazendo este pedido devido as referidas 

luminárias estarem desativadas e o local onde existe as 

mesmas esta quase que completamente as escuras. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                           INDICAÇÃO 047/2.014 

 

                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 repassada mensalmente ajuda de custo ao 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tacuru, ajuda esta 

para auxiliar nas despesas mensais daquela entidade despesas 

estas descriminadas em planilha que segue em anexo.  

      Sala das Sessões, em 22 de abril de 2.014. 

 

                 AILTON MILANI GRANGEIRO 

                                    Vereador 

Justificativa: 

 

     Estou fazendo este pedido, conhecedor que sou 

das dificuldades enfrentadas pelo nosso sindicato dos 

trabalhadores rurais que esta com sua arrecadação muito 

baixa, assim sendo, peço ao Sr. Prefeito que estude as 

possibilidades de fazer este repasse mensal. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                           INDICAÇÃO 048/2.014 

 

                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 recuperação total da ponte situada na Fazenda 

Nova Esperança, que da acesso as fazendas Cedilha e Casa 

Grande. 

 

                Sala das Sessões, em 14 de abril de 2.014. 

 

                 CARLOS ALBERTO PELEGRINI 

                   Vereador 

 

Justificativa: 

 

                   A referida ponte necessita urgentemente de 

vários reparos, principalmente em seu madeiramento que 

precisa ser substituído, tal como existe a necessidade do 

aterramento em suas cabeceiras.  

 

 

 



 

 

 

 

 

                           INDICAÇÃO 049/2.014 

 

                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 colocar bloquetes nos contornos dos canteiros em 

frente a confecções Baldo na Rua Otacilio Flores Belmonte e 

em frente a Igreja Assembleia de Deus na Av. Francisco 

Serejo Neto. 

 

                Sala das Sessões, em 22 de abril de 2.014. 

 

                 PAULO SERGIO LOPES MELLO 

                   Vereador 

 

Justificativa: 

 

                   Estou fazendo este pedido com base em varias 

reivindicações de nossos munícipes, levando-se ainda em 

consideração que este serviço já esta sendo feito em alguns 

pontos da cidade  

 



 

 

 

 

 

                           INDICAÇÃO 050/2.014 

 

                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 nas 

estradas do Assentamento Conquista. 

 

                Sala das Sessões, em 22 de abril de 2.014. 

 

                 PAULO SERGIO LOPES MELLO 

                   Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

     As estradas do Assentamento Conquista estão 

necessitando urgentemente de urgentes reparos tais como 

patrolamentos e aterros em vários pontos.  

 

 

 



 

                           

 

                            INDICAÇÃO 051/2.014 

 

                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 urgentemente a sinalização de transito nas ruas e 

avenidas de nossa cidade. 

 

                Sala das Sessões, em 28 de abril de 2.014. 

 

                 JULIÃO DUARTE          

                         Vereador 

Justificativa: 

     A sinalização de transito das ruas e avenidas de 

nossa cidade praticamente já não existe mais, já não existem 

mais placas como por exemplo “PARE”, indicação de 

rotatórias, limite de velocidade etc. e a pintura no asfalto 

precisa ser totalmente refeita, diante do exposto, peço a 

compreensão do Sr. Prefeito neste sentido, pois assim 

estaremos evitando vários acidentes, podemos citar ainda 

como exemplo nas proximidades do Mercado Bom Jesus que 

não existe nenhum tipo de sinalizarão e e´ constante a 

ocorrência de acidentes naquele local. 

 



 

 

                            INDICAÇÃO 052/2.014 

 

                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 providencie 

uniformes aos funcionários municipais que trabalham na 

coleta do lixo urbano de nossa cidade. 

 

                Sala das Sessões, em 05 de maio de 2014. 

 

                 CARLOS ALBERTO PELEGRINI 

                                     Vereador 

Justificativa: 

 

                    Venho junto ao Sr. Prefeito pedir que sejam 

providenciados estes uniformes aos nossos servidores que 

trabalham na coleta do lixo de nossa cidade, o que lhes será de 

grande valia para a conservação de suas roupas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                            INDICAÇÃO 053/2.014 

 

                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 providencie que 

seja feito o desentupimento e demais reparos no bueiro nas 

proximidades da borracharia do Sr. Valério na Rua Izadora 

Vilhalva. 

                             Sala das Sessões, em 05 de maio de 2014. 

 

                 JULIÃO DUARTE          

                                         Vereador 

Justificativa: 

 

     Tal pedido esta sendo feito, devido o referido 

bueiro estar entupido, cheio de entulhos o que impede o 

escoamento da água, provocando transtornos aos moradores e 

comerciantes daquele setor da cidade. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                            INDICAÇÃO 054/2.014 

 

                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 providencie que 

seja feita a retirada da areia da estrada que da acesso a 

fazenda do Sr. José Parro. 

                             Sala das Sessões, em 14 de maio de 2014. 

 

                 ALGACIR MACHADO DOS REIS       

                                     Vereador 

Justificativa: 

                      Tal pedido esta sendo feito devido ao grande 

acumulo de areia existente na estrada que da acesso a fazenda 

do Sr. José Parro, dificultando o deslocamento dos veículos 

que por ali trafegam. 

 

                    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                            INDICAÇÃO 055/2.014 

 

                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 providencie que 

seja furado mais um poço artesiano na Aldeia Sassoró. 

                             Sala das Sessões, em 14 de maio de 2014. 

 

                 ANCILO CASTELÃO                                                                    

      Vereador 

 

Justificativa: 

                       

                     Tal pedido esta sendo feito devido a grande 

dificuldade por que passa a comunidade da Aldeia Sassoró 

por falte de água, motivo pelo qual estou fazendo este pedido. 

 

                    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                            INDICAÇÃO 056/2.014 

 

                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 um posto de saúde no fundo da 

Aldeia Sassoró na vila Ramada para atender a população 

daquela região. 

                             Sala das Sessões, em 14 de maio de 2014. 

 

                 ANCILO CASTELÃO                                                   

              Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

     Venho junto ao Sr. Prefeito pedir que seja 

estudada as possibilidades da construção de um posto de 

saúde na vila Ramada na Aldeia Sassoró, considerando-se que 

é um antiga reivindicação da população daquele setor da 

Aldeia. 

                    

 

 



 

 

 

                            INDICAÇÃO 057/2.014 

 

                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 colocar tampa no bueiro nas proximidades do 

comercio do Sr. Maurão na Av. Maximo Giácomo Destefani. 

                             Sala das Sessões, em 14 de maio de 2014. 

 

                 CARLOS ALBERTO PELEGRINI                                          

                    Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

                   Estou fazendo este pedido para que se possa evitar 

até algum acidente com este bueiro aberto, assim sendo peço 

as devidas providencias.                    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                            INDICAÇÃO 058/2.014 

 

                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 recuperação do asfalto das ruas próximas a 

torre retransmissora de tv no Conjunto Habitacional Colina 

Verde. 

                             Sala das Sessões, em 19 de maio de 2014. 

 

                 AILTON MILANI GRANGEIRO                                          

                    Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

                   Estou fazendo este pedido devido as precárias 

condições em que se encontra o asfalto das ruas nas 

proximidades da torre de retransmissão de tv,  necessitando 

urgentemente de reparos.                    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                            INDICAÇÃO 059/2.014 

 

                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 um parquinho infantil  na Escola Ubaldo 

Arandu Kwe-mi. 

                             Sala das Sessões, em 19 de maio de 2014. 

 

                 ANCILO CASTELÃO                                          

            Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

                   Estou fazendo este pedido devido as crianças que 

frequentam a referida escola não terem onde brincar nas 

horas dos intervalos.                    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                            INDICAÇÃO 060/2.014 

 

                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 instalar uma academia da terceira idade na Aldeia 

Sassoró. 

                             Sala das Sessões, em 19 de maio de 2014. 

 

                         ANCILO CASTELÃO                                          

                    Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

                   Estou fazendo este pedido com a intenção de 

proporcionar ao grupo da terceira idade da Aldeia Sassoró 

ter opção a mais de lazer e melhor qualidade de vida.                    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                            INDICAÇÃO 061/2.014 

 

                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 aterrar o terreno do Sr. Adelino Garcia situado na Av. 

Francisco Serejo Neto nº 660. 

                             Sala das Sessões, em 19 de maio de 2014. 

 

 

                              ALGACIR MACHADO DOS REIS                                 

                    Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

     Tal pedido esta sendo feito devido o proprietário 

acima citado precisar construir no referido terreno.  

 

 

 

 

 

 



 

 

                            INDICAÇÃO 062/2.014 

 

                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 intervenha junto ao INCRA e a 

FUNASA, para viabilizar a construção de mais um poço 

artesiano no Assentamento Vitoria da Fronteira em nosso 

município. 

                             Sala das Sessões, em 27 de maio de 2014. 

 

 

                              AILTON MILANI GRANGEIRO                                 

                    Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

     Estou fazendo este pedido devido as necessidades 

das famílias assentadas,  pois esta faltando água para o gado e 

até mesmo para as necessidades domesticas,  devido um dos 

poços do assentamento estar desbarrancando tendo assim a 

urgência de se fazer outro poço. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                            INDICAÇÃO 063/2.014 

 

                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 SEBRAE ou setor 

competente, possibilite que seja ministrado curso de 

inseminação artificial para os pequenos produtores de leite 

dos Assentamentos Santa Renata, Água Viva e Vitoria da 

Fronteira. 

                             Sala das Sessões, em 27 de maio de 2014. 

 

 

                              ALGACIR MACHADO DOS REIS                                 

                    Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

                   Estou fazendo este pedido devido a vários pedidos 

vindos dos munícipes dos assentamentos acima citados que 

nos cobram este curso de inseminação artificial, assim sendo 

peço o apoio do Sr. Prefeito neste sentido.   

 



 

 

 

 

 

                            INDICAÇÃO 064/2.014 

 

                Os Vereadores  que esta subscrevem, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao ao 

Deputado Federal Fabio Trad no sentido de que seja 

apresentada emenda parlamentar visando recursos de R$ 

=260.000,00= (duzentos e sessenta mil reais) para a infra 

estrutura de nosso município. 

                             Sala das Sessões, em 27 de maio de 2014. 

Vereadores: 

 

 

                                    HELCIO REGIS VIUDES SANCHES                                            

 

                                       ALGACIR MACHADO DOS REIS                                 

 

 

Justificativa: 

 

                   Vimos junto ao Sr. Deputado Fabio Trad 

reivindicar esta emenda que será de grande valia para a nossa 

municipalidade, assim sendo, esperamos a sua costumeira 

atenção.   

 

 



 

 

 

                            INDICAÇÃO 065/2.014 

 

                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 

viabilize a coleta do lixo domestico dos Assentamentos Vitoria 

da Fronteira, Agua Viva e Santa Renata. 

                             Sala das Sessões, em 02 de junho 2014. 

 

 

                              AILTON MILANI GRANGEIRO                                 

                    Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

                   Estou fazendo este pedido devido a vários pedidos  

dos munícipes dos assentamentos acima citados que nos 

cobram esta coleta de lixo ao menos uma vez  a cada quinze 

dias.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                            INDICAÇÃO 066/2.014 

 

                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 feitos os reparos necessários no asfalto 

da Rua Varcelina Lima Alvarenga. 

 

        Sala das Sessões, em 02 de junho de 2014. 

 

 

   AILTON MILANI GRANGEIRO 

            Vereador  

 

 

Justificativa: 

 

                   Estou fazendo este pedido devido a pavimentação 

que foi feita recentemente esta esburacada em vários pontos 

necessitando urgentemente de breves reparos antes que o 

problema se agrave. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                            INDICAÇÃO 067/2.014 

 

                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 feitos os patrolamentos e demais 

reparos necessários nas estradas das Colônias Botelha Y e 

Botelha Guassú. 

 

        Sala das Sessões, em 09 de junho de 2014. 

 

 

   HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

                 Vereador  

 

 

Justificativa: 

 

                      Tal pedido esta sendo feito devido as precárias 

condições em que se encontram as referidas estradas 

necessitando urgentemente de reparos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                            INDICAÇÃO 068/2.014 

 

                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 contratação de um fonoaudiólogo e um 

psicólogo para prestarem serviços na APAE de nosso 

município.  

 

        Sala das Sessões, em 09 de junho de 2014. 

 

 

   HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

                 Vereador  

 

 

Justificativa: 

 

     Estou fazendo este pedido, visto ser uma antiga 

reivindicação da direção da APAE de nosso município que 

nos cobram estes profissionais. 

 

 

 

 

 



 

 


