
                             

 

 

 

                           INDICAÇÃO 069/2.014 

 

                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 mais um 

enfermeiro para prestarem serviço em nosso município.  

 

        Sala das Sessões, em 16 de junho de 2014. 

 

 

   HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

                 Vereador  

 

 

Justificativa: 

 

 

     Estou fazendo este pedido, tendo em vista  a falta 

destes profissionais em nosso município, assim sendo, peço o 

empenho do Sr. Prefeito. 

 

 

 

 



                            

 

 

                           INDICAÇÃO 070/2.014 

 

                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 asfaltamento ou pelo menos a 

colocação de bloquetes nas ruas do Conjunto Habitacional 

Willi Huk .  

 

        Sala das Sessões, em 16 de junho de 2014. 

 

 

   CARLOS ALBERTO PELEGRINI 

                 Vereador  

 

 

Justificativa: 

 

 

     Estou fazendo este pedido,  devido a inúmeros 

pedidos  do moradores do referido conjunto habitacional, o 

que eu acho muito justo.  

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

                           INDICAÇÃO 071/2.014 

 

                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 reforma da ponte na divisa da Aldeia Sassoró, 

que da acesso a Fazenda Casagrande e demais propriedades 

rurais.  

 

        Sala das Sessões, em 16 de junho de 2014. 

 

 

                 JULIÃO DUARTE                         

          Vereador 

 

Justificativa: 

 

 

     Estou fazendo este pedido, devido as precárias 

condições que esta a referida ponte que necessita 

urgentemente de inúmeros reparos e é de grande importância 

para aquela região. 



                           

 

 

                           INDICAÇÃO 072/2.014 

 

                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 construção de um abrigo coberto no ponto de 

ônibus em frente a entrada que da acesso a Aldeia Sassoró.  

 

        Sala das Sessões, em 16 de junho de 2014. 

 

 

   AILTON MILANI GRANGEIRO 

                 Vereador  

 

 

Justificativa: 

 

 

     Tal pedido esta sendo feito, devido não existir 

qualquer tipo de abrigo no local para a espera de ônibus ou 

carona, assim sendo, peço a atenção do Sr. Prefeito neste 

sentido. 

 

 

 

 



 

 

 

                           INDICAÇÃO 073/2.014 

 

                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 com os recursos provenientes 

do PAC 2  providencie que seja feita a pavimentação asfaltica 

no Conjunto Habitacional Nego Barbosa.  

 

        Sala das Sessões, em 24 de junho de 2014. 

 

 

   CARLOS ALBERTO PELEGRINI 

                 Vereador  

 

 

Justificativa: 

 

 

                      Tal pedido vem de encontro a vários pedidos dos 

moradores do referido conjunto habitacional que a muito 

tempo nos pedem esta pavimentação. 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

                           INDICAÇÃO 074/2.014 

 

                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  

disponibilize um caminhão para puxar massa de mandioca 

para os  pequenos produtores de nosso município.  

 

        Sala das Sessões, em 24 de junho de 2014. 

 

 

   ANDERSON MACIEL MARQUES 

                Vereador  

 

 

Justificativa: 

 

 

                      Tal pedido vem de encontro a vários pedidos de 

nossos pequenos produtores que seja designado um caminhão 

para o transporte de massa de mandioca, considerando-se 

ainda que se aproxima a época de estiagem e as pastagens 

tornam-se escassas, alem de que recentemente  a Prefeitura 

Municipal de Tacuru adquiriu um caminhão para o uso 

exclusivo no atendimento aos nossos pequenos produtores 

rurais. 
 



 

  

 

                           INDICAÇÃO 075/2.014 

 

                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 pavimentação da extensão da Av. Francisco 

Serejo Neto, saída para Sete Quedas.  

 

        Sala das Sessões, em 24 de junho de 2014. 

 

 

                 JULIÃO DUARTE 

                Vereador  

 

 

Justificativa: 

 

                   Venho junto ao Sr. Prefeito pedir que viabilize esta 

pavimentação pois os moradores daquele setor nos cobram 

constantemente, considerando-se ainda que recentemente ali 

foi inaugurado um conjunto habitacional,  o que aumentou o 

numero de moradores naquele local.  
   

 

 

 

 



 

 

 

                           INDICAÇÃO 076/2.014 

 

                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 instalação de uma academia da terceira idade na 

Rua Rufino Caceres,  nas proximidades da Casa da Sopa.  

 

        Sala das Sessões, em 24 de junho de 2014. 

 

 

                 ANCILO CASTELÃO 

                      Vereador  

 

 

Justificativa: 

 

                   Venho junto ao Sr. Prefeito pedir que viabilize  a 

instalação desta academia, pois naquele setor da cidade não 

existe nem uma instalada, alem de que os oradores da região 

nos cobram esta benfeitoria.  
   

 

 

 

 



 

 

 

                           REIVINDICAÇÃO 0010/2.014 

 

                Os Vereadores que esta subscrevem, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, REIVINDICAM 

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

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

estude a possibilidade um ajuste salarial para os Conselheiros 

Tutelares de nosso município.  

 

        Sala das Sessões, em 22 de setembro de 2014. 

Vereadores: 

 
  ANDERSON MACIEL MARQUES                ANCILO CASTELÃO 

 

ALGACIR MACHADO DOS REIS            CARLOS ALBERTO PELEGRINI      

  

HELCIO REGIS VIUDES SANCHES         EDISON CORDOBA ITURBE 

 

PAULO SERGIO LOPES MELLO            AYLTON MILANI GRANGEIRO 

 

                                             JULIÃO DUARTE 

 

 

Justificativa: 

 

                   Vimos junto ao Sr. Prefeito pedir que estude 

atentamente esta possibilidade, considerando-se que os nossos 

Conselheiros tem salário inferior em relação aos outros 

Conselheiros da região e nossos Conselheiros encontram-se 

sem reajuste salarial a mais de cinco anos.  
   



 

 

                           INDICAÇÃO 078/2.014 

 

                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 

apresentado um projeto para que se faça o rebaixamento de 

alta tensão  que liga da empresa Café Peneirão até o trevo que 

da acesso a Rodovia Guaira Porã.  

 

        Sala das Sessões, em 24 de junho de 2014. 

 

 

                 EDISON CORDOBA ITURBE 

                           Vereador  

 

 

Justificativa: 

 

                   Venho junto ao Sr. Prefeito pedir que seja 

viabilizado este projeto junto a Enersul,  para que se possa 

fazer este rebaixamento da referida rede de energia,  para que 

assim se possibilite a instalação de luminárias o que se faz 

urgentemente necessário, pois o trecho entre a empresa Café 

Peneirão até o trevo,  esta totalmente as escuras o que 

dificulta principalmente os cidadãos que fazem as suas 

caminhadas, alem das pessoas que por ali se deslocam 

diariamente no horário noturno.  
  



              

 

 

                           INDICAÇÃO 079/2.014 

 

                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 estude as possibilidades de 

melhorar o valor da diária paga aos servidores que prestam 

serviços periodicamente a municipalidade, ou que seja 

destinada uma cesta básica aos mesmos despendendo de 

quantas diárias os mesmos tem direito a receber. 

 

        Sala das Sessões, em 30 de junho de 2014. 

 

 

                CARLOS ALBERTO PELEGRINI 

                           Vereador  

 

 

Justificativa: 

 

                   Venho junto ao Sr. Prefeito pedir que seja  

estudado este pedido com atenção, pois somos sabedores que 

as diárias pagas atualmente estão com seus valores dafasados.  
   

 

 

 



 

 

                  INDICAÇÃO 080/2.014 

                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 estude as possibilidades da 

construção de um barracão pré moldado no Assentamento 

Vitoria da Fronteira e um barracão pré moldado no 

Assentamento Agua Viva.  

 

                        Sala das Sessões, em 04 de agosto de 2014. 

Vereadores: 

    

AILTON MILANI GRANGEIRO ANDERSON MACIEL MARQUES 

 

          ANCILO CASTELÃO           ALGACIR MACHADO DOS REIS 

 

EDISON CORDOBA ITURBE       CARLOS ALBERTO PELEGRINI 

 

HELCIO REGIS VIUDES SANCHES          JULIÃO DUARTE 

 

                                      PAULO SERGIO LOPES MELLO 

Justificativa: 

 

                      A construção destes galpões pré moldados será 

de grande valia para aquelas comunidades, para a realização 

de eventos culturais e de reuniões para se tratar de assuntos 

de interesse dos mesmos. 

 

 

 

 



 

 

                           INDICAÇÃO 081/2.014 

 

                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 estude as possibilidades de  

mandar duas caçambas de cascalho a serem depositadas no 

pátio do lava jato do Sr. Valério. 

 

        Sala das Sessões, em 04 de agosto de 2014. 

 

 

                ALGACIR MACHADO DOS REIS 

                           Vereador  

 

 

Justificativa: 

 

                   Venho junto ao Sr. Prefeito pedir que seja  

mandado este cascalho a este cidadão que esta dia a dia 

investindo mais em nosso município, e necessita deste material 

para dar um melhor atendimento a seus clientes. 
   

 

 

 

 
   

 



 

 

                           INDICAÇÃO 082/2.014 

 

                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 estude as possibilidades da 

construção de uma quadra de areia para a pratica do vôlei e 

futevôlei  no Estádio Municipal Aurelio Jesus Perin. 

 

        Sala das Sessões, em 04 de agosto de 2014. 

 

 

               HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

                               Vereador  

 

 

Justificativa: 

 

                     Estou fazendo este pedido após varias 

reivindicações de munícipes  que são praticantes destas 

modalidades de esporte, e que nos cobram por mais opções de 

atividades  esportivas.   

 

 

 

 

 

 



 

 

                           INDICAÇÃO 083/2.014 

 

                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 mande fazer o patrolamento e 

demais reparos necessários na estrada velha de Paranhos, que 

inicia-se no antigo Posto do Moreschi, até a divisa de nosso 

município. 

 

        Sala das Sessões, em 04 de agosto de 2014. 

 

 

               JULIÃO DUARTE 

               Vereador  

 

 

Justificativa: 

 

                                 Tal pedido esta sendo feito devido as precárias 

condições  em que se encontra a referida estrada, necessitando 

urgentemente de patrolamento e dos  mais diversos reparos.  

 

 

 

 

 

 



 

 

                           INDICAÇÃO 084/2.014 

 

                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 colocação de placas dando a nomenclatura dos 

bairros, ruas e avenidas de nossa cidade. 

 

        Sala das Sessões, em 11 de agosto de 2014. 

 

 

               AILTON MILANI GRANGEIRO 

                           Vereador  

 

 

Justificativa: 

 

                                 Estou fazendo este pedido,  devido a dificuldade 

enfrentada pelas pessoas que necessitam de localizar 

endereços no perímetro urbano de nossa cidade, 

principalmente a agencia de correios e telégrafos, ressaltando-

se que nos últimos anos foram criados vários conjuntos 

habitacionais e abertas novas ruas,   assim sendo por tratar-se 

de algo de baixo custo, peço as providencias por parte do 

Executivo. 

 

 



 

 

                           INDICAÇÃO 085/2.014 

 

                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 mande buscar os alunos de nosso município 

que fazem o curso de técnico em agropecuária no município 

de Itaquiraí-MS,  todas as sextas feiras. 

 

        Sala das Sessões, em 11 de agosto de 2014. 

 

 

 

              AILTON MILANI GRANGEIRO 

                        Vereador  

 

 

 

Justificativa: 

 

                             Tal pedido esta sendo feito com base  em pedidos 

de pais destes  alunos que geralmente não tem condições 

financeiras para possibilitar a vinda de seus filhos com mais 

frequência.     

 

 

 



 

 

                           INDICAÇÃO 086/2.014 

                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 notificada a empresa que 

construiu as dependências localizadas onde se funcionará a 

feira livre de nossa cidade, pois o local esta prestes a ser 

inaugurado e ainda falta a conclusão do que segue abaixo: 

 

                      - colocação de forro nos banheiros; 

                      - colocação de cerâmica nos banheiros; 

                      -  soleira nas portas; 

                      -  colocação dos vidros; 

                      -  barra de apoio nos sanitários; 

                      -  a colocação de tanque duplo em resina. 

          

        Sala das Sessões, em 11 de agosto de 2014. 

 

              EDISON CORDOBA ITURBE  

                                        Vereador  

Justificativa: 

 

                             Peço então as devidas providencias ao Sr. Prefeito 

Municipal, pois não há como uma obra ser inaugurada sem a 

conclusão dos itens acima especificados e constantes na 

planilha de preços apresentada pela Prefeitura Municipal a 

empresa que se encarregou de entregar a referida obra.     

 

 



 

 

 

                           INDICAÇÃO 087/2.014 

 

                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 o cascalhamento da 

entrada nas proximidades da empresa C Vale até em frente o 

barracão nas proximidades  da antiga sede da Faz. São Carlos 

no assentamento Agua Viva. 

                      

          

 

        Sala das Sessões, em 18 de agosto de 2014. 

 

 

              CARLOS ALBERTO PELEGRINI 

                                        Vereador  

 

Justificativa: 

 

                             Peço então que sejam estudadas as possibilidades 

de se fazer este cascalhamento, pois tal obra em muito irá 

beneficiar um grande numero de pessoas daquela região.     

 

 

 



 

 

 

                           INDICAÇÃO 088/2.014 

                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  na compra de um terreno para 

a construção de um novo conjunto habitacional, seja 

reservado um espaço especifico para a construção 

estabelecimentos comerciais como secos e molhados, oficinas, 

auto elétricas etc. 

 

          

        Sala das Sessões, em 18 de agosto de 2014. 

 

              CARLOS ALBERTO PELEGRINI 

                                Vereador  

Justificativa: 

 

                      Tal pedido esta sendo feito para melhor 

organizar estes conjuntos habitacionais, dando espaço 

exclusivo para a implantação destes estabelecimentos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                           INDICAÇÃO 089/2.014 

                

                        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  mande fazer o patrolamento e 

demais reparos na estrada que da acesso a Fazenda Casa 

Grande. 

          

        Sala das Sessões, em 25 de agosto de 2014. 

 

 

              ANCILO CASTELÃO                                      

          Vereador  

 

 

Justificativa: 

 

 

                      Tal pedido esta sendo feito devido as precárias 

condições em que se encontra a referida estrada que necessita 

urgentemente de vários reparos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

                           INDICAÇÃO 090/2.014 

              

                        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 na 

estrada que da acesso a Fazenda Ultramar, tal como arrumar 

a ponte sobre o córrego Tacuru, que dá acesso a referida 

Fazenda. 

 

          

        Sala das Sessões, em 25 de agosto de 2014. 

 

 

              ALGACIR MACHADO DOS REIS 

                                    Vereador  

Justificativa: 

 

                     Estou Fazendo este pedido devido a necessidade 

de se fazer os reparos necessários na referida estrada tal como 

consertar a ponte sobre o córrego Tacuru urgentemente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

                           INDICAÇÃO 091/2.014 

                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 25 de agosto de 2014. 

 

 

              PAULO SERGIO LOPES MELLO 

                                Vereador  

 

Justificativa: 

 

      Estou fazendo este pedido devido as referidas 

estradas necessitarem urgentemente de vários reparos, 

considerando-se ainda as frequentes cobranças por parte 

daqueles assentados. 

 

                      

 

 

 

 



 

 

 

                           INDICAÇÃO 092/2.014 

               

 

                       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 na Av. José de La Paz Ortiz 

nas proximidades do hospital Municipal. 

 

 

          

        Sala das Sessões, em 25 de agosto de 2014. 

 

             JULIÃO DUARTE                                  

     Vereador 

 

Justificativa: 

 

                      Volto novamente a fazer este pedido, pois todos 

são conhecedores da alta velocidade que os veículos 

desenvolvem naquele local, pondo em risco a vida de nossos 

munícipes, assim sendo peço as providencias por parte do Sr. 

Prefeito. 

 

 

 



 

 

 

                           INDICAÇÃO 093/2.014 

               

 

                       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 arrumar a estrada boiadeira até o Assentamento Santa 

Renata, com cópia desta ao servidor Alvaro Nardoni. 

 

 

          

        Sala das Sessões, em 25 de agosto de 2014. 

 

 

             ANDERSON MACIEL MARQUES 

                                   Vereador 

 

Justificativa: 

 

                      Estou fazendo este pedido devido a referida 

estrada necessitar de alguns reparos em diversos pontos, 

assim sendo peço as devidas providencias. 

 

 

 

 



 

 

 

                           INDICAÇÃO 094/2.014 

               

 

                       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 alguns reparos na estrada que liga do 

Assentamento Santa Renata até a Faz. São Sebastião de 

Tacuru, com cópia desta ao servidor Alvaro Nardoni. 

 

 

          

        Sala das Sessões, em 25 de agosto de 2014. 

 

             ANDERSON MACIEL MARQUES                               

                 Vereador 

 

Justificativa: 

 

                      A referida estrada esta necessitando de alguns 

reparos em diversos pontos, assim sendo, peço as devidas 

providencias. 

 

 

 

 



 

 

                           INDICAÇÃO 095/2.014 

               

 

                       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 mais seis Boxs  no local onde funciona a feira 

livre em nossa cidade. 

 

 

          

        Sala das Sessões, em 25 de agosto de 2014. 

 

 

             AILTON MILANI GRANGEIRO  

                                Vereador 

 

Justificativa: 

 

                      Estou apresentando este pedido, com a intenção 

de beneficiar mais pequenos produtores que veem 

comercializar os seus produtos na feira livre, peço então a 

atenção por parte do Executivo.  

   

 

 

 



 

                           INDICAÇÃO 096/2.014 

               

 

                       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  um veterinário para fazer a inspeção dos 

produtos de origem animal comercializados em nossa feira 

livre. 

 

 

          

        Sala das Sessões, em 25 de agosto de 2014. 

 

            AILTON MILANI GRANGEIRO  

                                Vereador 

 

Justificativa: 

 

                     Este veterinário será de grande valia para os 

nossos pequenos produtores, pois os mesmos terão como 

regularizar os seus alvarás sanitários e os produtos de origem 

animal serão devidamente inspecionados. 

 

 

 

 

 



                           INDICAÇÃO 097/2.014 

               

 

                       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 deixada permanentemente uma maquina 

para o uso exclusivo dentro do perímetro urbano de nosso 

município. 

 

 

          

        Sala das Sessões, em 25 de agosto de 2014. 

 

 

           CARLOS ALBERTO PELEGRINI  

                                   Vereador 

 

Justificativa: 

 

                     Tenho certeza que com a disponibilização desta 

maquina para atuar exclusivamente em nosso perímetro 

urbano a municipalidade em muito será beneficiada 

facilitando-se a manutenção na retirada de entulhos, e 

limpezas em geral. 

 

 

 

 

 



 

 

                           INDICAÇÃO 098/2.014 

               

 

                       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 pagamento retroativo da 

diferença salarial de nossos professores da rede municipal de 

ensino. 

          

        Sala das Sessões, em 02 de setembro de 2014. 

 

 

           HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

                                  Vereador 

 

Justificativa: 

 

                     Estou apresentando esta indicação, devido nossos 

professores não terem o piso nacional desde o inicio do ano. 

 

 

 

 

 

 



 

 

                           INDICAÇÃO 099/2.014 

               

 

                       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 pavimentação asfaltica da 

travessa Imbu, também denominada como Travessa Manoel 

Elias Lomes”. 

          

        Sala das Sessões, em 08 de setembro de 2014. 

 

 

           AILTON MILANI GRANGEIRO  

                                       Vereador 

 

Justificativa: 

 

                     A travessa acima citada necessita urgentemente 

de pavimentação, alargamento da pista e implantação de 

postes de energia elétrica, pois os moradores da travessa se 

utilizam da energia do outro lado da quadra . 

 

 

 

 

 



 

 

 

                           INDICAÇÃO 100/2.014 

               

 

                       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 doados tambores para o 

armazenamento de lixo domestico das residências de nossa 

cidade. 

          

        Sala das Sessões, em 08 de setembro de 2014. 

 

 

           JULIÃO DUARTE                                               

           Vereador 

 

 

Justificativa: 
 

 

                     Estou fazendo este pedido devido ao grande 

numero de pessoas que nos cobram frequentemente a doação 

destes tambores para o armazenamento do lixo domestico.   

   

 

 



 

                           INDICAÇÃO 101/2.014 

               

 

                       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 Secretaria Municipal de 

Esportes providencie que seja designado um professor ou um 

funcionário da Prefeitura Municipal de Tacuru que seja 

ligado ao esporte para dar aulas de futsal, vôlei e basquete na 

Aldeia Sassoró.  

          

        Sala das Sessões, em 08 de setembro de 2014. 

 

 

          AILTON MILANI GARNGEIRO  

                                     Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

                      Tal pedido esta sendo feito, com a intenção de 

incentivar os jovens daquela comunidade na pratica dos 

esportes acima citados, assim sendo peço a atenção do Sr. 

Prefeito. 
 

 

 

 



 

                

                           INDICAÇÃO 102/2.014 

               

 

                       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 manutenção das academias ao ar livre 

instaladas em nossa cidade.  

          

        Sala das Sessões, em 15 de setembro de 2014. 

 

 

          JULIÃO DUARTE                                       

           Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

                      Tal pedido esta sendo feito, devido um grande 

numero de aparelhos destas academias necessitarem de 

reparos. 
 

 

 

 

                           

 



 

                          INDICAÇÃO 103/2.014 

               

 

                       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  o município firme convenio  

com a CASSEMS.   

          

        Sala das Sessões, em 15 de setembro de 2014. 

 

Vereadores: 

 

 
   ALGACIR MACHADO DOS REIS        CARLOS ALBERTO PELEGRINI 

 
             PAULO SERGIO LOPES MELLO 

 

Justificativa: 

 

                     Estamos apresentando este pedido, haja visto que 

nossos funcionários na sua maioria não tem nem um tipo de 

plano de saúde que possa cobrir gastos com medicamentos, 

consultas, e possíveis tratamentos, assim sendo por a Cassems 

ser uma entidade renomada em nosso estado, pedimos ao Sr. 

Prefeito que estude as possibilidades de se firmar convenio  

com este órgão.     

 

 

 



 

                           INDICAÇÃO 104/2.014 

               

 

                       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 quebra molas em frente a nossa creche 

municipal.  

          

        Sala das Sessões, em 22 de setembro de 2014. 

 

 

          HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

                                Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

                      Tal pedido esta sendo feito, devido o grande risco 

que correm as crianças e pais de alunos que  frequentam 

aquele local, pois com a inexistência  de quebra molas as 

pessoas abusam da velocidade de seus veículos naquele local. 
 

 

 

 

 

 

 



 

                           INDICAÇÃO 105/2.014 

               

 

                       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 cascalhamento na entrada do Assentamento 

Agua Viva em frente a empresa C Vale para a entrada ficar  

nivelada com o asfalto e que seja feita uma saída no sentido do 

município de Iguatemi.  

          

        Sala das Sessões, em 22 de setembro de 2014. 

 

 

 

          HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

                                Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

                     Este pedido esta sendo feito de vido a necessidade 

de se fazer o nivelamento da entrada  do assentamento com o 

asfalto tal como fazer uma saída dando acesso ao município 

de Iguatemi. 

 

 

 



 

 

                           INDICAÇÃO 106/2.014 

               

 

                       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 manutenção geral no sistema de iluminação 

publica de nossa cidade.  

          

        Sala das Sessões, em 22 de setembro de 2014. 

 

 

 

          ALGACIR MACHADO DOS REIS  

                                      Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

                      Estou fazendo este pedido devido existir um 

grande numero de locais que estão completamente as escuras, 

havendo a necessidade de troca de varias lâmpadas.  

       

 

 

 



 

 

                           INDICAÇÃO 107/2.014 

               

 

                       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 retirada dos entulhos nos conjuntos 

habitacionais de nossa cidade.  

          

        Sala das Sessões, em 22 de setembro de 2014. 

 

 

 

          ALGACIR MACHADO DOS REIS  

                                      Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

                      Tal pedido esta sendo feito devido o grande 

numero de entulhos acumulados em nossos conjuntos 

habitacionais,       

 

 

 

 



 

 

                           INDICAÇÃO 108/2.014 

               

 

                       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 quebra molas na Rua Luiz de Paula entre as 

Ruas Waschington Pissini e Gilberto  Vilhalva.  

          

        Sala das Sessões, em 22 de setembro de 2014. 

 

 

 

          AILTON MILANI GRANGEIRO  

                                      Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

                      Tal pedido esta sendo feito devido o grande 

numero de acidentes que vem ocorrendo nos cruzamentos 

próximos, havendo então a necessidade de se fazer estes 

quebra molas.       

 

 

 



 

 

                           INDICAÇÃO 109/2.014 

               

 

                       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 mais breve o possível o patrolamento e reparos 

necessários nas ruas do Conjunto Habitacional Willy Huk.  

          

               Sala das sessões, em 1º de outubro 

 

 de 2014. 

 

 

   ALGACIR MACHADO DOS REIS  

        Vereador 

 

Justificativa: 

 

                     Estou fazendo este pedido, devido as precárias 

condições em que estão as ruas do conjunto habitacional 

acima citado, ruas estas que necessitam urgentemente de 

inúmeros reparos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                           INDICAÇÃO 110/2.014 

               

 

                       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 lombadas com passarelas em frente a Escola 

Estadual Cleto de Moraes Costa e em frente a Escola 

Municipal Cecilia M. Honda Perecin 

          

               Sala das sessões, em 1º de outubro  de 2014. 

 

 

   EDISON CORDOBA ITURBE  

             Vereador 

 

Justificativa: 

 

                     Peço ao Sr. Prefeito Municipal que estude as 

possibilidades da instalação destas lombadas que em muito 

irão beneficiar na segurança de nossos alunos e professores . 

 

 

 

 



 

 

 

 

                           INDICAÇÃO 111/2.014 

               

 

                       O Vereador  que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA a “OI 

TELECOMUNICAÇÕES” no sentido de que  sejam 

instalados  telefones públicos “orelhões” nas sedes dos 

Assentamentos Santa Renata, Agua Viva e Vitoria da 

Fronteira,  no município de Tacuru-MS  

          

               Sala das sessões, em 13 de outubro de 2014. 

 

 

   HELCIO REGIS VIUDES SANCHES  

                  Vereador 

 

Justificativa: 

 

                      Tal pedido vem de encontro ao grande numero 

de pedidos dos moradores dos referidos assentamentos que 

nos cobram a instalação destes orelhões, levando-se ainda em 

consideração  que o sinal de telefonia celular é muito  precário 

naquela região do município.   

 

 

 



 

 

 

                           INDICAÇÃO 112/2.014 

               

 

                       O Vereador  que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Deputado Marquinhos Trad, no sentido que  junto a “Oi 

Telecomunicações” ou junto ao órgão competente intervenha 

para que sejam instalados  telefones públicos “orelhões” nas 

sedes dos Assentamentos Santa Renata, Agua Viva e Vitoria 

da Fronteira,  no município de Tacuru-MS  

          

               Sala das sessões, em 13 de outubro de 2014. 

 

 

   HELCIO REGIS VIUDES SANCHES  

                  Vereador 

 

Justificativa: 

 

                      Venho junto ao Sr. Deputado pedir que nos 

ajude a atender estes assentados que a muito nos pedem a 

instalação destes orelhões, pois creio que lhes será de grande 

valia, assim sendo, com a certeza de sua costumeira atenção 

antecipo os meus agradecimentos.    

 

 

 



 

 

 

 

                           INDICAÇÃO 113/2.014 

               

 

                       O Vereador  que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA as 

empresas de telefonia celular “Vivo” e “Claro” que operam 

em nosso município que seja melhorada a qualidade do  sinal 

dos celulares de seus clientes em nossa região.  

          

               Sala das sessões, em 13 de outubro de 2014. 

 

 

   HELCIO REGIS VIUDES SANCHES  

                  Vereador 

 

Justificativa: 
 

                      Venho pela presente Indicação cobrar as 

operadoras Vivo e Claro que prestam seus serviços  em nossa 

região, pois esta cada dia mais difícil seus clientes utilizarem 

os seus telefones celulares, pois é comum a péssima recepção e 

a grande dificuldade de se completar uma simples ligação, 

assim sendo, em nome desta Casa de Leis e de nossos 

Munícipes,  pedimos urgentes medidas na melhoria da 

qualidade em suas prestações de serviços a nossa população.   

  

   



 

 

 

 

                           INDICAÇÃO 114/2.014 

               

 

                       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 o mesmo junto ao setor 

competente possibilite que sejam abertos espaços para 

estacionamento no canteiro em frente ao salão de corte de 

barba e cabelo do Sr. Lelé e Lan hause do Sr. Maycol,  na Rua 

Gilberto Vilhalva .  

          

               Sala das sessões, em 13 de outubro de 2014. 

 

 

   AILTON MILANI GRANGEIRO  

                  Vereador 

 

Justificativa: 

                      

                     Venho junto ao Sr. Prefeito fazer este pedido, 

pois no referido local é frequente vermos um grande numero 

de carros e motos estacionados e devido a rua acima citada 

ser demasiadamente estreita existe dificuldade até para outras 

veículos passarem pelo local, assim sendo peço a construção 

destes estacionamentos em cima do canteiro frontal com os 

referidos estabelecimentos comerciais.   



 

     

                            

                          INDICAÇÃO 115/2.014 

               

 

                       O Vereador  que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Deputado Marquinhos Trad, para que intervenha 

juntamente com as empresas de telefonia celular “Vivo” e 

“Claro” que operam em nosso município que seja melhorada 

a qualidade do  sinal dos celulares de seus clientes em nossa 

região.  

          

               Sala das sessões, em 13 de outubro de 2014. 

 

 

   HELCIO REGIS VIUDES SANCHES  

                  Vereador 

Justificativa: 
 

                      Venho pela presente solicitar que com esta 

Indicação  o Sr. Deputado Marquinhos Trad   cobre das 

operadoras Vivo e Claro que prestam seus serviços  em nossa 

região, pois está cada dia mais difícil seus clientes utilizarem 

os seus telefones celulares, pois é comum a péssima recepção e 

a grande dificuldade de se completar uma simples ligação, 

assim sendo, em nome desta Casa de Leis e de nossos 

Munícipes,  pedimos urgentes medidas na melhoria da 

qualidade em suas prestações de serviços a nossa população.   

  



 

 

                        

                          INDICAÇÃO 116/2.014 

               

 

                       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 seja 

providenciado a instalação de ar condicionado no prédio do 

anfiteatro municipal. 

        

               Sala das sessões, em 20 de outubro de 2014. 

 

 

   HELCIO REGIS VIUDES SANCHES  

                  Vereador 

Justificativa: 

 

      Estou fazendo este pedido devido nosso 

anfiteatro ser utilizado para diversos eventos e não tem ar 

condicionado, levando-se ainda em consideração as altas 

temperaturas de nosso clima ultimamente. 

  
 

       

 

 

 



 

 

                            

                          INDICAÇÃO 117/2.014 

               

 

                       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 quebra molas nas Ruas Silvestre 

Luiz Botta, Antonio Batista de Alcantara e Antonio Tomaz de 

Paiva. 

        

               Sala das sessões, em 20 de outubro de 2014. 

 

 

   AILTON MILANI GRANGEIRO  

               Vereador 

Justificativa: 

 

      Tal pedido esta sendo feito, conforme pedidos dos 

moradores das referidas ruas,  pois existem muitos 

condutores de veículos que não respeitam as normas do 

transito,  pondo a vida das pessoas em risco, posso citar como 

exemplo a Rua Silvestre Luiz Botta que principalmente nas 

madrugadas de finais de semana esta servindo para rachas 

entre motos e carros.  

  
  

                



                      

 

                          INDICAÇÃO 118/2.014 

               

 

                       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 instalação de ar condicionado no berçário e em 

duas salas de aula de nossa creche municipal. 

        

               Sala das sessões, em 20 de outubro de 2014. 

 

 

   HELCIO REGIS VIUDES SANCHES  

                Vereador 

 

Justificativa: 

 

      Tal pedido esta sendo feito, devido ao enorme 

calor que vem fazendo, e com a instalação destes aparelhos 

estaremos amenizando o problema.  

  
 

 

 

 

 

 



 

                           

 

                       INDICAÇÃO 119/2.014 

               

 

                       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 instalação de ar condicionado no berçário de 

nossa creche municipal. 

        

               Sala das sessões, em 20 de outubro de 2014. 

 

 

   ALGACIR MACHADO DOS REIS  

                Vereador 

 

Justificativa: 

 

      Estou fazendo este pedido com base em varias 

solicitações de funcionários e pais  de usuários da referida 

creche, peço então ao Sr. Prefeito que estude as possibilidades 

de se instalar este ar condicionado. 

  
 

 

 

 



 

 

 

 

                          INDICAÇÃO 120/2.014 

               

 

                       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 instalação de mais um ar condicionado na capela 

mortuária municipal. 

        

               Sala das sessões, em 20 de outubro de 2014. 

 

 

   CARLOS ALBERTO PELEGRINI  

                Vereador 

 

Justificativa: 

 

      Atualmente em nossa capela mortuária 

municipal existe somente um aparelho de ar condicionado que 

não esta sendo o suficiente para refrigerar as duas salas 

utilizadas para os velórios. 

  
 

 

 

 



 

 

 

                          INDICAÇÃO 121/2.014 

               

 

                       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 placas de sinalização nas entradas da travessa 

Antonio Dantas da Rocha,  proibindo o trafego de veículos 

pesados naquele logradouro. 

        

               Sala das sessões, em 20 de outubro de 2014. 

 

 

   HELCIO REGIS VIUDES SANCHES  

                Vereador 

 

Justificativa: 

 

      Este pedido esta sendo feito devido a reclamações 

dos moradores daquela travessa, pois por ali passam veículos 

pesados causando danos na pavimentação do local, tal como a 

quebra das caixas de esgotos das residências devido esta rua 

ser muito estreita. 

  
 

 

 



 

 

                  

                          INDICAÇÃO 122/2.014 

               

 

                       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 construção de mais cinco leitos na casa do idoso. 

        

               Sala das sessões, em 20 de outubro de 2014. 

 

 

   AILTON MILANI GRANGEIRO 

                Vereador 

 

Justificativa: 

 

      Este pedido esta sendo feito devido a necessidade 

da ampliação da casa do idoso que já não esta suportando a 

demanda de pessoas que ali necessitam de se instalarem. 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                 INDICAÇÃO 123/2.014 

               

 

                       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 instalada uma academia ao ar livre no 

terreno da casa do idoso. 

        

               Sala das sessões, em 20 de outubro de 2014. 

 

 

   AILTON MILANI GRANGEIRO 

                Vereador 

 

Justificativa: 

 

      Tal pedido esta sendo feito com a intenção de 

proporcionar uma opção a mais de lazer e possibilitar a 

pratica de exercícios físicos aquelas pessoas que moram na 

cada do idoso. 

  
 

 

 

 



 

 

 

                 INDICAÇÃO 124/2.014 

               

 

                       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 retirada da terra no asfalto em frente a casa da 

Srª Eugenia na Rua Francisco Serejo Neto nas proximidades 

da oficina do Sr, Jonas. 

        

               Sala das sessões, em 20 de outubro de 2014. 

 

 

   ALGACIR MACHADO DOS REIS 

                Vereador 

 

Justificativa: 

 

      Tal pedido esta sendo feito devido a terra 

acumulada em frente a casa da Srª Eugenia o que esta 

ocasionando problemas e até entrando água em sua 

residência. 

  
 

 

 

 



 

                 INDICAÇÃO 125/2.014 

               

 

                       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 construção da rede elétrica para a 

Escola Ubaldo Arandu Kuemi na Aldeia Sassoró pára que se 

torne possível a instalação dos aparelhos de ar condicionado. 

        

               Sala das sessões, em 20 de outubro de 2014. 

 

 

   ANCILO CASTELÃO 

       Vereador 

 

Justificativa: 

 

      Tal pedido esta sendo feito devido não haver 

condições de se ligar os aparelhos de ar condicionado já 

existentes no local, pois a instalação elétrica existente não é 

suficiente para funciona-los, assim sendo, peço as 

providencias por parte do Sr. Prefeito, pois alunos e 

professores estão sofrendo demasiadamente com o forte calor. 

  
 

 

 

 



 

 

 

                 INDICAÇÃO 126/2.014 

               

 

                       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 reforma das pontes sobre o 

córrego Guassú na Fazenda Colina na Colônia Botelha Y e,  

na ponte sobre o rio Puitã que da acesso ao antigo  Porto 

Primeiro de Outubro. 

        

               Sala das sessões, em 29 de outubro de 2014. 

 

 

   AILTON MILANI GRANGEIRO 

                Vereador 

 

Justificativa: 

 

                     As referidas pontes necessitam urgentemente de 

vários reparos, principalmente em seus madeiramentos, sem 

contar com a grande importância que as mesmas tem para a 

economia da região, pois por ali trafegam diariamente os 

ônibus escolares e facilitam o escoamento dos produtos 

agropecuários daquele setor do município. 

  
 

 



 

 

                 INDICAÇÃO 127/2.014 

               

 

                       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 quebra molas nas duas vias da  

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

municipal e nas proximidades da praça da Prefeitura 

Municipal e do Sindicato Rural. 

        

               Sala das sessões, em 29 de outubro de 2014. 

 

 

                JULIÃO DUARTE 

                Vereador 

 

Justificativa: 

 

                     Volto novamente a fazer este pedido conhecedor 

que sou do risco que correm os munícipes que transitam pela 

referida avenida, pois a mesma atualmente é considerada 

rodovia e por ali transitam um grande numero de veículos 

leves e veículos da carga, que na sua maioria transitam em 

alta velocidade expondo as pessoas a grandes riscos, 

considerando-se que são comuns os acidentes nestes locais, 

assim sendo, peço as providencias por parte da administração. 

 
 



 

 

                 INDICAÇÃO 128/2.014 

               

 

                       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 que seja feita a abertura do entroncamento da 

Faz.  Ipacaraí com o Assentamento Vitoria da Fronteira, local 

onde da acesso a Aldeia Jaguapiré. 

        

               Sala das sessões, em 29 de outubro de 2014. 

Vereadores: 

 
          AILTON MILANI GRANGEIRO            ANDERSON MACIEL MARQUES 

 

                   ANCILO CASTELÃO                      ALGACIR MACHADO DOS REIS 

 

           CARLOS ALBERTO PELEGRINI                       JULIÃO DUARTE 

 

        HELCIO REGIS VIUDES SANCHES       PAULO SERGIO LOPES MELLO 

 

            EDISON CORDOBA ITURBE 

Justificativa: 

 

                      Estamos fazendo este pedido devido o grande 

numero de reclamações de assentados e demais pessoas que 

por ali transitam diariamente, pois é constante a ocorrência 

de acidentes naquele local, havendo então a necessidade de se 

fazer o alargamento do referido entroncamento para a 

segurança de todos. 

  



 

 

 

 

                 INDICAÇÃO 129/2.014 

               

 

                       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 a ampliação da rede de iluminação 

publica na Rua José Marques. 

        

               Sala das sessões, em 03 de novembro de 2014. 

 

 

                AILTON MILANI GRANGEIRO 

                            Vereador 

 

Justificativa: 

 

                     Venho junto ao Sr. Prefeito pedir que através do 

setor competente mande fazer a ampliação da rede de energia 

elétrica na  rua José Marques, levando-se em consideração 

que existem vários pontos totalmente as escuras na referida 

rua.     

 

 

 

 



 

 

 

 

                 INDICAÇÃO 130/2.014 

               

 

                       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 cascalhamento nos pontos críticos 

da estrada que da acesso a Fazenda Tatacuá. 

        

               Sala das sessões, em 03 de novembro de 2014. 

 

 

                HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

                                        Vereador 

 

Justificativa: 

 

                     Estou fazendo este pedido devido as precárias 

condições em que se encontra a referida estrada, necessitando 

urgentemente de vários reparos, principalmente de 

cascalhamento em vários pontos.     

 

 

 

 



 

 

 

 

                 INDICAÇÃO 131/2.014 

               

 

                       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 a limpeza na Rua Silvestre Luiz 

Botta e em seus canteiros. 

        

               Sala das sessões, em 03 de novembro de 2014. 

 

 

                ANDERSON MACIEL MARQUES 

                                        Vereador 

 

Justificativa: 

 

                     Estou fazendo este pedido devido o grande 

acumulo de sujeira na rua Silvestre Luiz Botta e também nas 

suas margens, necessitando urgentemente da retirada de 

entulhos e carpas  do mato existente.     

 

 

 

 



 

 

 

                 INDICAÇÃO 132/2.014 

               

 

                       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 rebaixamento dos canteiros nas 

proximidades do Colégio Cleto de Moraes Costa  para a 

construção de estacionamentos para veículos. 

        

               Sala das sessões, em 03 de novembro de 2014. 

 

 

                CARLOS ALBERTO PELEGRINI 

                                    Vereador 

 

Justificativa: 

 

                     Estou fazendo este pedido devido a falta de 

estacionamentos para veículos no local, assim sendo, peço as 

providencias por parte da administração.     

 

 

 

 

 



 

 

 

                 INDICAÇÃO 133/2.014 

               

 

                       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 adquirida uma área de 

terra para ser loteada e posteriormente serem doados lotes as 

pessoas comprovadamente carentes que desejam construir as 

suas residências. 

        

               Sala das sessões, em 10 de novembro de 2014. 

 

 

                JULIÃO DUARTE                                           

         Vereador  

 

Justificativa: 

 

 

                                   Estou fazendo este pedido,  devido existir um 

grande numero de munícipes que pretendem construir a sua 

casa e não dispõem de terreno, assim sendo peço a atenção do 

Executivo e estude esta possibilidade. 

 

 

 

 



                

 

 

                         INDICAÇÃO 134/2.014 

               

 

                       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 possibilitada a compra de 

uma maquina fotocopiadora do tipo “protar” para ser 

instalada na prefeitura. 

        

               Sala das sessões, em 10 de novembro de 2014. 

 

 

                ALGACIR MACHADO DOS REIS 

                                  Vereador 

 

Justificativa: 

 

                      Este pedido esta sendo feito devido não existir 

este tipo de maquina em nosso município, e quando os 

munícipes necessitam fotocopiar mapas de propriedades de 

tamanho grande tem que deslocar-se para as cidades vizinhas. 

 

 
 

 

 



 

                          

 

                           INDICAÇÃO 135/2.014 

               

 

                       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 manutenção das luminárias na rua Antonio 

Batista de Alcantara com a rua Wilson Lopes e também na 

Rua José Carlos Castro Alexandria nas proximidades do 

terminal rodoviário e Igreja Presbiteriana Independente. 

        

               Sala das sessões, em 10 de novembro de 2014. 

 

 

                AILTON MILANI GRANGEIRO 

                                  Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

 

                      Este pedido esta sendo feito devido a necessidade 

de se fazer a manutenção destas luminárias, pois os locais 

acima citados estão completamente as escuras. 
 

 

 



 

 

 

 

                           INDICAÇÃO 136/2.014 

               

 

                       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 o patrolamento, limpeza e demais reparos 

necessários na Rua José Marques. 

        

               Sala das sessões, em 10 de novembro de 2014. 

 

 

                AILTON MILANI GRANGEIRO 

                                  Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

                      A Rua José Marques necessita urgentemente de 

inúmeros reparos e limpeza geral, pois a mesma esta quase 

que intransitável.  

 
   

 

 

 



 

 

 

 

 

                           INDICAÇÃO 137/2.014 

               

 

                       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 na parte não pavimentada da rua 

José Carlos castro Alexandria, tal como a limpeza do bueiro 

existente no local. 

        

               Sala das Sessões, em 10 de novembro de 2014. 

 

 

                ALGACIR MACHADO DOS REIS 

                                  Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

                      Aquele setor da Rua José Carlos Castro 

Alexandria  necessita urgentemente de inúmeros reparos e 

limpeza geral, tal como fazer a limpeza do bueiro.  

 
   

 



 

                           

 

 

                         INDICAÇÃO 138/2.014 

               

 

                       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 instalação de uma antena SKY na creche 

municipal. 

        

               Sala das Sessões, em 17 de novembro de 2014. 

 

 

                ANDERSON MACIEL MARQUES 

                                  Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

      Tal pedido esta sendo feito com a intenção de 

proporcionar as crianças que ali frequentam uma opção a 

mais de lazer com a instalação desta antena. 
   

 

 

 



 

 

 

                         INDICAÇÃO 139/2.014 

               

 

                       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 colocação de luminárias na extensão da Av. 

Francisco Serejo Neto no novo Conjunto Habitacional  Hilda 

Durê e a limpeza da Rua  Tuiuiu no referido conjunto 

habitacional. 

        

               Sala das Sessões, em 17 de novembro de 2014. 

 

 

                HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

                                                 Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

      Tal pedido esta sendo feito com base em pedidos 

dos moradores do local acima citado. 
   

 

 

 



 

 

 

                         INDICAÇÃO 140/2.014 

               

 

                       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 reforma das pontes na estrada da Fazenda 

Colina  e no córrego Jaguari na Colonia Botelha Y. 

        

               Sala das Sessões, em 17 de novembro de 2014. 

Vereadores: 
 

           ALGACIR MACHADO DOS REIS     AILTON MILANI GRANGEIRO 

 

 

Justificativa: 

 

      Tal pedido esta sendo feito devido as precárias 

condições em que estão as referidas pontes necessitando 

urgentemente de vários reparos. 
   

 

 

 

 

 

 



 

                      

 

 

                          INDICAÇÃO 141/2.014 

               

 

                       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 

estude as possibilidades de conceder aumento salarial aos 

nossos servidores públicos municipais. 

        

               Sala das Sessões, em 24 de novembro de 2014. 
 

                                          

 

                      ALGACIR MACHADO DOS REIS      

                Vereador 

 

 

Justificativa 

 

      Tal pedido esta sendo feito devido eu ser 

conhecedor que os vencimentos de nossos servidores estão 

defasados, assim sendo peço ao Senhor Prefeito que estude as 

possibilidades de dar este aumento aos nossos servidores.  
   

 

 



 

 

 

                          INDICAÇÃO 142/2.014 

               

 

                       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 reforma da ponte sobre o Rio Ypuitã  na estrada  

velha de Paranhos. 

        

               Sala das Sessões, em 24 de novembro de 2014. 
 

                                          

 

                      AILTON MILANI GRANGEIRO      

                Vereador 

 

 

Justificativa 

 

      Tal pedido esta sendo feito devido as precárias 

condições em que se encontra a referida ponte que necessita 

urgentemente de inúmeros reparos, sem contar da grande 

importância  desta ponte para o escoamento dos produtos 

agropecuários daquela região e o transporte  diário de alunos 

de nossa rede municipal de ensino. 
 

 

 



 

 

 

                          INDICAÇÃO 143/2.014 

               

 

                       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 seja 

providenciada a limpeza dos terrenos baldios de nossa cidade. 

        

               Sala das Sessões, em 24 de novembro de 2014. 
 

                                          

 

                      HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

                Vereador 

 

 

Justificativa 

 

      Estou fazendo este pedido devido existir um 

grande numero de terrenos baldios em nossa cidade 

necessitando de limpeza, proporcionando a proliferação de 

insetos e animais peçonhentos, assim sendo, peço  atenção por 

parte do Sr. Prefeito para que sejam tomadas as devidas 

providencias, e que a despesa desta limpeza seja incluída no 

carnê  do IPTU do proprietário do referido terreno.  
 

 

 



 

 

 

                          INDICAÇÃO 144/2.014 

               

 

                       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 abertura das Avenidas Luiz de Paula, José Carlos 

de Castro Alexandria e José de La Paz Ortiz, passando pela 

área recém urbanizada,  saindo na Rodovia Guaira Porã. 

        

               Sala das Sessões, em 1º de dezembro de 2014. 
 

                                          

 

                                    JULIÃO DUARTE 

                Vereador 

 

 

Justificativa 

 

      Estou fazendo este pedido devido ter sido 

aprovada lei recentemente lei urbanizando uma grande área 

ampliando o perímetro urbano de nossa cidade, assim sendo 

se faz necessária a ampliação destas avenidas.  

 

 

 

 



 

 

  

 

 

                       INDICAÇÃO Nº 145/2014 

 

            

                       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 possa disponibilizar o setor 

municipal de obras para fazer a limpeza na cidade, assim 

como a retirada de entulhos, patrolamentos e limpeza nos 

terrenos baldios. 

                      Sala das Sessões, em 09 de dezembro de 2014. 

 

                      AYLTON MILANI GRANGEIRO 

                                           Vereador 

 

Justificativa: 

                      Tal pedido se da  ao fato de que aproximam-se as 

festividades de fim de ano e existem um grande numero de 

terrenos baldios necessitando de limpeza no perímetro urbano 

de nossa cidade. 

   

    

   



 

    

 

 

                       INDICAÇÃO Nº 146/2014 

 

            

                       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 

possa permitir a instalação de um toldo em frente a sala 

municipal de fisioterapia. 

 

                      Sala das sessões, em 09 de dezembro de 2014. 

 

                      ANDERSON MACIEL MARQUES “Som” 

                                                Vereador 

 

Justificativa: 

 

                     Este pedido esta sendo feito, devido as pessoas 

que necessitam das sessões de fisioterapia quando  tem que   

esperarem do  lado de fora da sala ficam expostas ao sol e a 

chuva. 

   

    



 

 

 

 

                       INDICAÇÃO Nº 147/2014 

 

            

                       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 retorno no canteiro em frente ao Banco 

do Brasil, para que possa dar acesso ao novo posto de 

combustíveis que esta sendo construído nas proximidades. 

    

                       Sala das Comissões, em 09 de dezembro de 2014. 

 

                                       ALGACIR MACHADO DOS REIS 

                                                           Vereador 

 

Justificativa: 

 

                     Este pedido esta sendo feito com a intenção de 

facilitar o acesso ao referido posto e facilitar o transito do 

local que é muito intenso.    

 

 



 

 

 

 

 

 

 


