
INDICAÇÃO 095/2.015 

               

                        O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº  

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

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

providencie que seja feito o patrolamento e demais reparos 

necessários da estrada do Alto da Serra até a divisa de nosso 

município. 

                        Sala das Sessões, 31 de agosto de 2015. 

 

             CARLOS ALBERTO PELEGRINI 

                  Vereador  
 

 

 

Justificativa: 

      

                    A estrada acima citada esta necessitando 

urgentemente de inúmeros reparos, tais como patrolamento, 

retirada de areia e aterros em diversos pontos, levando-se 

então a importância da mesma para o nosso município, peço 

as providencias por parte do Executivo Municipal.  
 

 

 

 

 

                         INDICAÇÃO 096/2.015 



               

                        O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº  

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

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

providencie que seja feito o patrolamento e demais reparos 

necessários da estrada da Fazenda Jalean. 

                        Sala das Sessões, 31 de agosto de 2015. 

 

             HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

                     Vereador  
 

 

 

Justificativa: 

      

                    A estrada da Fazenda Jalean esta   necessitando 

urgentemente de inúmeros reparos, tais como patrolamentos e 

aterros em diversos pontos, motivo pelo qual estou fazendo 

este pedido.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         INDICAÇÃO 097/2.015 

               

                        O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA a Exmª  

Srª. LUCILENE ALMEIDA, Md. Coordenadora do 

Programa Vale Renda, que seja encaminhada a esta casa de 

Leis a relação dos beneficiários com o Programa Vale Renda 

em nosso Municipio. 

                        Sala das Sessões, 08 de setembro de  2015. 

 

             CARLOS ALBERTO PELEGRINI 

                     Vereador  
 

 

 

Justificativa: 

      

                    Tal pedido se da ao fato de que não temos o real 

conhecimento do total de beneficiários do referido programa, 

muito menos do nome das pessoas beneficiadas.  
 

 

 

 

 

 

 

 



                         INDICAÇÃO 098/2.015 

               

                        Os Vereadores que esta subscrevem, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM ao 

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

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

providencie que seja feito o patrolamento e demais reparos 

necessários nas estradas dos Assentamentos Vitoria da 

Fronteira e Santa Renata. 

                        Sala das Sessões, 14 de setembro de 2015. 

Vereadores: 

 

                          AILTON MILANI GRANGEIRO  

 

                         ANDERSON MACIEL MARQUES 

 

 

 

Justificativa: 

      

                    As estradas dos assentamentos acima citados estão 

necessitando urgentemente de vários reparos como 

patrolamento e aterros em um grande numero de locais.   
 

 

 

 

 



                         INDICAÇÃO 099/2.015 

               

                        O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Ilmº 

Exmº  Sr. Éder Espindola, md. Secretario Municipal  de 

Obras do Municipio de Amambai-MS, no  sentido de que 

junto ao setor competente providencie que seja feito o 

patrolamento e demais reparos necessários da estrada da 

Fazenda Pinheirinho. Com cópia desta Indicação ao Exmº Sr. 

Sergio Diozébio Barbosa, Md. Prefeito Municipal de 

Amambai-MS. 

                        Sala das Sessões, 14 de setembro de 2015. 

 

             HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

                  Vereador  
 

 

 

Justificativa: 

      

                    A estrada da Fazenda Pinheirinho esta   

necessitando urgentemente de inúmeros reparos, tais como 

patrolamentos e aterros em diversos pontos, ressaltando-se 

ainda a importância da referida estrada  para os municípios 

de Tacuru e Amambai, por facilitar o escoamento dos 

produtos agropecuários da região e ser linha de nossos ônibus 

escolares.  
 

 

 



 

                         INDICAÇÃO 100/2.015 

               

                        O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº  

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

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

providencie que seja feito o patrolamento e demais reparos 

necessários das estradas da Aldeia Sassoró. 

                        Sala das Sessões, 14 de setembro agosto de 2015. 

 

             ANCILO CASTELÃO 

         Vereador  
 

 

 

Justificativa: 

      

                    As estradas da Aldeia Sassoró  estão   

necessitando urgentemente de inúmeros reparos, tais como 

patrolamentos e aterros em diversos pontos, principalmente 

nos pontos utilizados pelos ônibus de transporte escolar.  
 

 

 

 

 

 

 



                         INDICAÇÃO 101/2.015 

               

                        O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº  

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

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

providencie que seja feita a ampliação da rede energia elétrica 

na Aldeia Sassoró. 

                        Sala das Sessões, 14 de setembro de 2015. 

 

             ANCILO CASTELÃO 

         Vereador  
 

 

 

Justificativa: 

      

 

                    Tal pedido vem de encontro a várias 

reivindicações de um grande números de moradores da 

Aldeia Sossoró que não dispõem do serviço de energia 

eletrica, que são aproximadamente 60 (sessenta) famílias.   
 

 

 

 

 

 

 



 

                         INDICAÇÃO 102/2.015 

               

                        O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº  

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

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

providencie o conserto das canaletas as margens do asfalto da 

Rua Wilson Lopes. 

                        Sala das Sessões, 14 de setembro de 2015. 

 

             AILTON MILANI GRANGEIRO 

                 Vereador  
 

 

 

Justificativa: 

     

                    Tal pedido esta sendo feito, devido as canaletas 

entre o meio fio e o asfalto da rua Wilson Lopes estarem 

esburacadas em vários pontos em que a erosão esta tomando 

conta cada vez mais do asfalto, sendo que esta oferecendo 

perigo as pessoas que por ali passam diuturnamente, 

principalmente os motoqueiros.    

      

 

 

 

 

 



 

                         INDICAÇÃO 103/2.015 

               

                        O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA a Exmª  

Srª. Deputada Mara Caseiro, no sentido de que junto a 

coordenadoria do Programa Vale Renda, intervenha para que 

seja aumentado o numero de munícipes Tacuruenses 

beneficiados com o Programa Vale Renda. 

                        Sala das Sessões, 14 de setembro de  2015. 

 

             CARLOS ALBERTO PELEGRINI 

                     Vereador  
 

 

 

Justificativa: 

      

                    Tal pedido se da ao fato de que o numero de 

munícipes beneficiados com o Programa Vale Renda em  

nosso município é bem reduzido, não atendendo a demanda, 

pois existe ainda um grande numero de pessoas que se 

enquadram nos requisitos para terem direito a este programa, 

assim sendo peço o costumeiro empenho da nobre Deputada.  
 

 

 

 

 



 

                         INDICAÇÃO 104/2.015 

               

                        O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº  

Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de Tacuru-

MS, no sentido de que o mesmo junto ao setor competente 

mande fazer estacionamentos  para veículos no canteiro 

central da Av. Francisco Serejo Neto,  em frente ao novo 

prédio construído destinado ao funcionamento do 

supermercado Santana.   

                        Sala das Sessões, 21 de setembro de  2015. 

 

             HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

                   Vereador  
 

 

 

Justificativa: 

      

                     Este pedido esta sendo feito devido a falta de 

existência de local para se estacionar veículos naquele ponto, 

assim sendo peço as providencias por parte do Executivo. 

 

 

 

 

 

 



 

                         INDICAÇÃO 105/2.015 

               

                        O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº  

Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de Tacuru-

MS, no sentido de que o mesmo junto ao setor competente 

mande fazer a manutenção e deixar em dia o caminhão pipa 

da prefeitura para poder ser usado em casos de emergências.    

                        Sala das Sessões, 21 de setembro de  2015. 

 

 

             ALGACIR MACHADO DOS REIS 

                   Vereador  
 

 

 

Justificativa: 

 

                    Tal pedido esta sendo feito, pois é frequente a 

ocorrência de incêndios principalmente em residências em 

nossa cidade, sendo que se o caminhão pipa estiver em dia, 

poderemos evitar maiores danos. 

      
     

 

 

 

                         



 

                           INDICAÇÃO 106/2.015 

               

                         O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA a Exmª  

Srª. Deputada Mara Caseiro, no sentido de que junto aos 

órgãos governamentais  competentes intervenha para que 

sejam liberados recursos para a aquisição de uma caixa de 

água de 10.000 (dez mil) litros para a comunidade do 

Assentamento Agua Viva em nosso Município. 

                        Sala das Sessões, 28 de setembro de  2015. 

 

             CARLOS ALBERTO PELEGRINI 

                 Vereador  
 

 

 

Justificativa: 

      

                    Tal pedido se da ao fato de que os referidos 

assentados estão passando serias dificuldades por falta de 

água, e estão necessitando desta caixa de água para o 

armazenamento, o que amenizaria a situação dos mesmos.  
 

 

 

 

 

 



 

                           INDICAÇÃO 107/2.015 

               

                         O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA a Exmª  

Srª. Senadora SIMONE TEBET  no sentido de que seja 

apresentada Emenda no valor de R$=350.000,00= (trezentos e 

cinquenta mil reais)  para a construção de pista de caminhada 

iluminada e pavimentada da saída de nossa cidade até o trevo 

da rodovia Guaira Porã. 

                        Sala das Sessões, 13 de outubro de  2015. 

 

             HELCIO REGIS VIUDES  SANCHES 

                     Vereador  
 

 

 

Justificativa: 

      

                    Tal pedido se da ao fato de que nossos munícipes 

não dispõem de um local adequado para fazerem as suas 

caminhadas, expondo-se a risco de acidentes, assim sendo 

peço o empenho da nobre senadora pois esta é uma 

reivindicação antiga dos nossos cidadãos.  
 

 

 
 

 

 



 

                           INDICAÇÃO 108/2.015 

               

                         O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº  

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

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

competente providencie que seja reativado o campo de futebol 

suíço do Conjunto habitacional Lagoa Verde, próximo a ex 

empresa Café Peneirão. 

                        Sala das Sessões, 19 de outubro de  2015. 

 

             HELCIO REGIS VIUDES  SANCHES 

                   Vereador  
 

 

 

Justificativa: 

      

                    Tal pedido se da ao fato de que o referido campo 

esta totalmente abandonado, necessitando limpeza, roçada, 

reforma e ampliação da arquibancada, considerando-se ainda 

que aquele ponto é  a única opção de lazer daquele setor da 

cidade e aproxima-se o verão, época em que nossos munícipes 

aumentam as suas atividades físicas e esportivas.  
 

 

 
 

 



 

                           INDICAÇÃO 109/2.015 

               

                         O Vereador que esta subscreve, na forma 

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

Telefonia” no sentido de que seja designada uma pessoa para 

prestar assistência na região de Tacuru para solucionar 

problemas frequentes relacionados com a rede de telefonia em 

nosso município.   

                        Sala das Sessões, 19 de outubro de  2015. 

 

             HELCIO REGIS VIUDES  SANCHES 

                   Vereador  
 

 

 

Justificativa: 

      

                    Tal pedido esta sendo feito, devido não dispormos 

de nem uma assistência para sanar possíveis defeitos no 

sistema de telefonia em nossa região, assim sendo, peço as 

devidas providencias.  
 

 

 

 

 

 

 
 



 

                           INDICAÇÃO 110/2.015 

               

                         O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Deputado Marquinhos Trad, no sentido de que interceda 

junto a “Oi Telefonia” para que seja disponibilizado para a 

nossa região alguém competente para sanar problemas com 

relação ao sistema de telefonia em nosso município.    

                        Sala das Sessões, 19 de outubro de  2015. 

 

             HELCIO REGIS VIUDES  SANCHES 

                   Vereador  
 

 

 

Justificativa: 

      

                    Tal pedido esta sendo feito, devido não dispormos 

de nem um tipo de assistência para sanar problemas com o 

sistema de telefonia na região, assim sendo, peço o apoio do 

nobre deputado neste sentido.   
 

 

 

 

 

 

 
                                  



 

 

                           INDICAÇÃO 111/2.015 

               

                         O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

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

competente, providencie a instalação de luminárias 

rebaixadas nas Avenidas José Marques e Silvestre Luiz Botta.     

                        Sala das Sessões, 19 de outubro de  2015. 

 

             HELCIO REGIS VIUDES  SANCHES 

                   Vereador  
 

 

 

 

Justificativa: 

 

                    Estou fazendo este pedido com base em 

revindicações dos moradores das citadas avenidas, pois 

somente estas duas ainda não foram beneficiadas com estas 

luminárias.      
   

 

 
 

 



                            

                              INDICAÇÃO 112/2.015 

               

                         O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

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

mande fazer a ligação das luminárias públicas das ruas do 

Conjunto Habitacional Ilda Durê.     

                        Sala das Sessões, 19 de outubro de  2015. 

 

             HELCIO REGIS VIUDES  SANCHES 

                   Vereador  
 

 

 

 

Justificativa: 

 

                    Tal pedido esta sendo feito devido as ruas do 

referido conjunto habitacional estarem totalmente as escuras, 

faltando somente que seja feita a ligação das luminárias.  

 

 

 

 

 

 

 



 

                            

                              INDICAÇÃO 113/2.015 

               

                         O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

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

providencie que seja feita a sinalização de transito das ruas e 

avenidas de nossa cidade.     

                        Sala das Sessões, 19 de outubro de  2015. 

 

            CARLOS ALBERTO PELEGRINI 

                 Vereador  
 

 

 

 

Justificativa: 

 

     As ruas e avenidas de nossa cidade estão 

praticamente sem sinalização de transito, sem sinalização nas 

pistas e a inexistência de placas indicatórias, o que vem 

ocasionando vários acidentes, assim sendo, peço a atenção do 

executivo neste sentido e que se estude um forma de 

solucionar este problema ou seja junto aos órgãos estaduais 

ou federais para aquisição de recursos para a realização desta 

obra  

 
 



                            

 

                              INDICAÇÃO 114/2.015 

              

                         Os Vereadores que esta subscrevem, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM a  

Exmª Srª. Deputada Mara Caseiro no  sentido de que 

intervenha junto ao órgão estadual competente para que seja 

agilizada a construção do prédio do Detran em nossa cidade.     

                        Sala das Sessões, 19 de outubro de  2015. 

Vereadores: 

 

CARLOS ALBERTO PELEGRINI       EDISON CORDOBA ITURBE 

 

Justificativa: 

 

                    Estamos fazendo este pedido, devido ser uma antiga 

reivindicação de nossos munícipes, pois o atual prédio do Detran de 

nossa cidade não da as mínimas condições atendimento aos cidadãos,  

condições de trabalho aos servidores lotados no referido órgão, que por 

mais que se esforcem não conseguem dar um atendimento de boa 

qualidade as pessoas que dependem dos serviços do Detran, 

ressaltando-se ainda que já existe terreno destinado para este fim 

devidamente dentro dos requisitos para a construção deste prédio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                             

                             INDICAÇÃO 115/2.015 

              

                         Os Vereadores que esta subscrevem, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM a  

Exmª Srª. Deputada Mara Caseiro no  sentido de que 

intervenha junto ao órgão estadual competente para que seja 

feita a reforma geral da Escola Estadual Cleto de Moraes 

Costa, tal como a construção de uma arquibancada na quadra 

da referida escola.     

                        Sala das Sessões, 19 de outubro de  2015. 

Vereadores: 

 

CARLOS ALBERTO PELEGRINI       EDISON CORDOBA ITURBE 

 

Justificativa: 

 

                    Estamos fazendo este pedido, devido a necessidade da 

reforma da referida escola que precisa urgentemente de vários reparos 

em geral, assim sendo, pedimos o apoio da Nobre Deputada neste 

sentido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

                             INDICAÇÃO 116/2.015 

              

                         Os Vereadores que esta subscrevem, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM ao  

Exmº Sr. Deputado Geraldo Resende, no sentido de que o 

mesmo possibilite a viabilização de recursos no valor de 

R$=500.000,00= (quinhentos mil reais) para o nosso município 

para a compra de terrenos para a construção de casas 

populares.      

                        Sala das Sessões, 19 de outubro de  2015. 

Vereadores: 

 

CARLOS ALBERTO PELEGRINI       EDISON CORDOBA ITURBE 

 

Justificativa: 

 

  Este pedido esta sendo feito devido não dispormos de mais 

terrenos para a construção de casas populares em nossa cidade, 

levando-se ainda em consideração que ainda existe um grande numero 

de famílias que ainda não possuem a sua casa própria. 

 

 

 

 

 

                   
 

 

 
 



                          

    

                             INDICAÇÃO 117/2.015 

              

                         Os Vereadores que esta subscrevem, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM ao  

Exmº Sr. Deputado Geraldo Resende, no sentido de que o 

mesmo possibilite a viabilização de recursos no valor de 

R$=300.000,00= (trezentos  mil reais) para o nosso município 

para a construção de uma quadra coberta na Aldeia Sassoró      

                        Sala das Sessões, 19 de outubro de  2015. 

Vereadores: 

 

CARLOS ALBERTO PELEGRINI       EDISON CORDOBA ITURBE 

 

Justificativa: 

 

  Tal pedido vem de encontro a varias reivindicações dos 

moradores daquela comunidade que a muito tempo pedem a 

construção de uma quara de esportes coberta, diante do exposto, 

pedimos o costumeiro empenho do nobre Deputado neste sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            

                               

                             INDICAÇÃO 118/2.015 

               

                         O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

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

providencie que seja a limpeza do terreno próximo o prédio 

da empresa Erva Mate Sete Quedas, na Av. Silvestre Luiz 

Botta, tal como aterrar um poço desativado existente no local.     

                        Sala das Sessões, 19 de outubro de  2015. 

 

            AILTON MILANINGRANGEIRO 

                 Vereador  

Justificativa: 

 

                    O referido terreno necessita de limpeza 

urgentemente, pois esta completamente tomado pelo mato, 

alem de existir um poço desativado no local, que necessita ser 

aterrado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                               

                             INDICAÇÃO 119/2.015 

               

                         O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

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

providencie que seja feita a limpeza dos terrenos dos senhores 

Mauricio Figueiredo Pereira e do Sr. Afonso “borracheiro”, 

nas proximidades da Casa de Sopa.     

                        Sala das Sessões, 19 de outubro de  2015. 

 

            AILTON MILANINGRANGEIRO 

                 Vereador  

Justificativa: 

 

                    Os referidos terrenos necessitam de limpeza 

urgentemente, pois existem muitos entulhos no local e um 

grande número de arvores e moitas de bananeiras que 

precisam ser retiradas do local. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                               

                             INDICAÇÃO 120/2.015 

               

                         O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

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

providencie que seja feita a revisão geral no sistema de 

iluminação publica de nossa cidade.     

                        Sala das Sessões, 19 de outubro de  2015. 

 

            JULIÃO DUARTE 

     Vereador  

Justificativa: 

 

                    Estou fazendo este pedido, devido existirem varias 

ruas de nossa cidade que estão totalmente as escuras, 

necessitando a troca de lâmpadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                               

                             INDICAÇÃO 121/2.015 

               

                         O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

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

providencie que seja feita a roçada nas margens da rodovia 

que liga nossa cidade ao trevo da Rodovia Guaira Porã.     

                        Sala das Sessões, em 26 de outubro de  2015. 

 

            ALGACIR MACHADO DOS REIS 

                  Vereador  

Justificativa: 

 

                     Tal pedido se da ao fato de que as margens da 

referida rodovia são usadas diariamente por munícipes que 

fazem as suas caminhadas, sendo que estas margens estão 

completamente tomadas pelo mato, necessitando de limpeza 

urgentemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                             INDICAÇÃO 122/2.015 

               

                         O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

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

providencie que seja feita a limpeza geral das ruas e avenidas 

de nossa cidade, tal como a limpeza dos canteiros laterais e 

centrais.     

                        Sala das Sessões, em 26 de outubro de  2015. 

 

            HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

                  Vereador  

 

Justificativa: 

 

                    Existem varias ruas e avenidas de nossa cidade 

que necessitam urgentemente de limpeza em geral, em seus 

canteiros centrais e laterais, havendo ainda a necessidade da 

retirada de galhos e entulhos em diversos pontos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                             INDICAÇÃO 123/2.015 

               

                         Os Vereadores que esta subscrevem, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM a Srª 

Senadora Simoni Tebet no sentido de que viabilize recursos 

no valor de R$=700.000,00= (setecentos mil reais) para a 

pavimentação asfáltica no prolongamento da Av. Antonio 

Tomaz de Paiva em nossa cidade.      

                        Sala das Sessões, em 03 de novembro de  2015. 

 

 

CARLOS ALBERTO PELEGRINI   EDISON CORDOBA ITURBE 

                

 

Justificativa: 

 

                    Tal pedido vem de encontro a reivindicações dos 

moradores da referida rua, pois  a pavimentação seria de 

grande valia, considerando-se que ali existem um grande 

numero de residências e prédios comerciais.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                             INDICAÇÃO 124/2.015 

               

                         O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Deputado Zéca do PT, para que interceda junto ao MDA e 

INCRA para viabilizar uma caixa de água de 20 (vinte) mil 

litros para o Assentamento Agua Viva.      

                        Sala das Sessões, em 03 de novembro de  2015. 

 

            AILTON MILANI GRANGEIRO 

               Vereador  

 

 

Justificativa: 

 

                    Venho junto ao Sr.  Deputado, pedir o seu valioso 

e costumeiro apoio neste sentido pois os moradores do 

Assentamento Agua Viva estão sofrendo com a falta de água, 

necessitando urgentemente desta caixa de água, 

considerando-se que já existe um poço perfurado no referido 

assentamento para a instalação desta caixa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                             INDICAÇÃO 125/2.015 

               

                         O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Doutos Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Deputado Zéca do PT, para que interceda junto aos 

setores competentes para a aquisição  de calcário para ser 

distribuído aos assentados dos assentamentos Vitoria da 

Fronteira, Agua Viva e Santa Renata.      

                        Sala das Sessões, em 03 de novembro de  2015. 

 

            AILTON MILANI GRANGEIRO 

               Vereador  

 

 

Justificativa: 

 

                    Venho junto ao Sr.  Deputado, pedir o seu apoio 

no sentido de adquirir calcário para os  nossos assentados, 

pois aproxima-se a época do preparo do solo para os plantios 

e este calcário seria de grande valia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

                             INDICAÇÃO 126/2.015 

               

                         O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Doutos Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Deputado Zéca do PT, para que interceda junto ao 

INCRA para pedir o gelreferenciamento do Assentamento 

Santa Renata.      

                        Sala das Sessões, em 03 de novembro de  2015. 

 

            AILTON MILANI GRANGEIRO 

               Vereador  

 

 

Justificativa: 

 

                    Tal pedido se da ao fato  de que estes assentados 

precisam regularizar os seus lotes, ressaltando-se que os 

mesmos já estão assentados desde o ano de 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                             INDICAÇÃO 127/2.015 

               

                         O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Doutos Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS, no sentido de que seja elaborado projeto de lei de 

permuta de terrenos entre a Prefeitura Municipal de Tacuru-

MS, com o Sr. João Batista Jesus Silva.      

                        Sala das Sessões, em 09 de novembro de  2015. 

 

            ALGACIR MACHADO DOS REIS 

                 Vereador  

 

 

Justificativa: 

 

                    Tal pedido se da ao fato  de o munícipe Sr. João 

Batista possui um terreno que faz limite com o recém criado 

parque municipal do lago em nossa cidade,  e o mesmo 

necessita de um terreno no perímetro urbano para a 

construção de uma marcenaria, motivo pelo qual estou 

fazendo este pedido. 

 

 

 

 



 

 

 

 

                             INDICAÇÃO 128/2.015 

               

                         O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Doutos 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 disponibilizada a escavadeira hidráulica 

para prestar serviços no Assentamento Santa Renata.      

                        Sala das Sessões, em 09 de novembro de  2015. 

 

            ANDERSON MACIEL MARQUES 

                 Vereador  

 

 

Justificativa: 

 

                    Este pedido esta sendo feito, devido a varias 

revindicações daqueles assentados que estão necessitando 

desta maquina para a construção de algumas represas em 

suas propriedades. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                             INDICAÇÃO 129/2.015 

               

                         O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Doutos 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 urgente de um quebra molas nas 

proximidades de nossa creche municipal, situada na Av. José 

Carlos de Castro Alexandria.      

                        Sala das Sessões, em 09 de novembro de  2015. 

 

            AILTON MILANI GRANGEIRO 

                 Vereador  

 

 

Justificativa: 

 

     Tal pedido esta sendo feito devido haverem 

condutores de veículos que passam por aquele local em alta 

velocidade, pondo em risco as crianças, pais e responsáveis 

que por ali trafegam no dia a dia.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                             INDICAÇÃO 130/2.015 

               

                         O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Doutos 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 urgente de um quebra molas nas 

proximidades do CRAS, na Avenida José de La paz Ortiz.      

                        Sala das Sessões, em 09 de novembro de  2015. 

 

            AILTON MILANI GRANGEIRO 

                 Vereador  

 

 

Justificativa: 

 

     Somos cobrados constantemente da construção 

deste  quebra molas nas proximidades do CRAS,  pois é 

frequente vermos condutores de veículos transitarem no local 

em alta velocidade devido a inexistência de obstáculo que 

possa diminuir a velocidade dos veículos, assim sendo, antes 

de presenciarmos  um grave acidente, peço as devidas 

providencias por parte do Executivo juntamente com os 

órgãos competentes.  

 

 



 

 

 

 

 

                             INDICAÇÃO 131/2.015 

               

                         O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

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

providencie a reposição das lâmpadas das luminárias publicas 

na Rua Antonio Batista de Alcântara.      

                        Sala das Sessões, em 16 de novembro de  2015. 

 

            AILTON MILANI GRANGEIRO 

                 Vereador  

 

 

Justificativa: 

 

     Somos cobrados constantemente pelos moradores 

da referida rua, pois  alguns pontos estão totalmente as 

escuras, necessitando o mais rápido possível da reposição das 

lâmpadas em vários pontos. 

 

 

 

 

 



 

 

                       

 

                             INDICAÇÃO 132/2.015 

               

                         O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

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

providencie a manutenção da rede elétrica e a reposição de 

lâmpadas nas luminárias publicas na Rua Augusto Rodrigues.      

                        Sala das Sessões, em 16 de novembro de  2015. 

 

            AILTON MILANI GRANGEIRO 

                 Vereador  

 

 

Justificativa: 

 

     A referida rua necessita urgentemente de 

manutenção em suas luminárias, pois existem muitas com as 

lâmpadas queimadas, necessitando de reposição. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                             INDICAÇÃO 133/2.015 

               

                         O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Senador DELCIDIO DO AMARAL no sentido de que 

sejam viabilizados recursos no valor de R$=700.000.00= 

(setecentos mil reais), para a pavimentação asfaltica do 

Conjunto Habitacional Lagoa Verde em nossa cidade.      

                        Sala das Sessões, em 16 de novembro de  2015. 

 

            AILTON MILANI GRANGEIRO 

                 Vereador  

 

 

Justificativa: 

 

                    A pavimentação asfaltica no Conjunto 

Habitacional Lagoa Verde é uma antiga reivindicação dos 

moradores daquele conjunto, assim sendo, peço o costumeiro 

empenho do nobre Senador neste sentido. 

 

 

 

 



 

 

 

                             INDICAÇÃO 134/2.015 

               

                         O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. REINALDO AZAMBUJA Md. Governador do Estado de 

Mato Grosso do Sul, no sentido de que sejam feitos os reparos 

gerais na Rodovia Guaira Porã, da cidade de Eldorado à 

Sanga Puitã, Amambai a Coronel Sapucaia, Amambai a 

Caarapó,com cópia desta a AGESUL.      

                        Sala das Sessões, em 16 de novembro de  2015. 

 

            HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

                 Vereador  

 

 

Justificativa: 

 

     Venho junto ao Sr. Governador fazer este pedido 

devido as precárias condições em que se encontram as nossas 

estradas, necessitando urgentemente de reparos, pois a 

pavimentação esta se degradando dia a dia, ocasionando 

transtornos tais como quebra de veículos e graves acidentes, 

peço então a devida atenção a este grave problema. 

 

 

 

 



 

 

 

                             INDICAÇÃO 135/2.015 

               

                         O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Deputado Federal ZÉCA DO PT no sentido de que sejam 

viabilizados recursos no valor de R$=700.000.00= (setecentos 

mil reais), para a pavimentação asfaltica do Conjunto 

Habitacional Lagoa Verde em nossa cidade.      

                        Sala das Sessões, em 16 de novembro de  2015. 

 

            AILTON MILANI GRANGEIRO 

                 Vereador  

 

 

Justificativa: 

 

                    O Conjunto Habitacional Lagoa Verde em nossa 

cidade é um conjunto que vem se destacando com o grande 

numero de obras em andamento como ampliação de  

residências e construção de prédios comerciais, alem de que,  

os moradores nos cobram esta pavimentação, assim sendo, 

peço o apoio do nobre deputado; 

 

 

 

 

 



 

 

 

                             INDICAÇÃO 136/2.015 

               

                         O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

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

providencie que sejam plantadas arvores de eucalipto ou 

outras variedades na estrada do Alto da Serra nas 

proximidades da antiga “Lagoa da Bugra”.      

                        Sala das Sessões, em 23 de novembro de  2015. 

 

            CARLOS ALBERTO PELEGRINI 

               Vereador  

 

 

Justificativa: 

 

 

      Este pedido esta sendo feito devido o referido 

local estar propenso a formação de erosões e com o plantio de 

arvores o problema será amenizado.    

 

 

 

 

 

 



 

                              

 

                             INDICAÇÃO 137/2.015 

               

                         O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

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

mande fazer os reparos gerais nas ruas e avenidas de nossa 

cidade que estão esburacadas em vários pontos.      

                        Sala das Sessões, em 23 de novembro de  2015. 

 

            JULIÃO DUARTE 

            Vereador  

 

 

Justificativa: 

 

     Estou fazendo este pedido devido as precárias 

condições em que se encontram as ruas e avenidas de nossa 

cidade, pois o asfalto esta esburacado em vários locais 

necessitando urgentemente de reparos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                             INDICAÇÃO 138/2.015 

               

                         O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA a 

ENERGISA no sentido de que seja feita o mais breve possível 

a revisão do comando de energia elétrica  de nossa cidade na 

rede de Tacuru a Iguatemi e de Tacuru a Sete Quedas.      

                        Sala das Sessões, em 23 de novembro de  2015. 

 

            HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

                          Vereador  

 

 

Justificativa: 

 

     Estou fazendo este pedido devido as precárias 

condições em que se encontra o sistema de energia elétrica de 

nossa cidade e região, necessitando urgentemente de uma 

revisão geral nas redes de energia   transformadores e postes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                             INDICAÇÃO 139/2.015 

               

                         O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

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

mande fazer os reparos gerais nas pontes da Colônia Botelha 

Y.      

                        Sala das Sessões, em 23 de novembro de  2015. 

 

 

            AILTON MILANI GRANGEIRO 

                         Vereador  

 

 

Justificativa: 

 

    

                   Estou fazendo este pedido devido a necessidade de 

vários reparos nas pontes da Colônia Botelha Y, pois muitas 

precisam da troca dos madeiramentos e aterros em suas 

cabeceiras,  

 

 

 

 



 

 

 

                             INDICAÇÃO 141/2.015 

               

                         O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

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

mande fazer a ponte no assentamento Vitoria da Fronteira .      

                        Sala das Sessões, em 30 de novembro de  2015. 

 

 

            AILTON MILANI GRANGEIRO 

                         Vereador  

 

 

Justificativa: 

 

      A construção da referida ponte se faz necessária 

por ser de grande valia para os moradores da região, sendo 

que damos como alternativa a utilização do madeiramento 

existente do barracão que fica na sede, uma vez que esta 

madeira esta se degradando com o tempo.    

 

 

 

 



 

 

 

                             INDICAÇÃO 142/2.015 

               

                         O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

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

mande fazer a tubulação na estrada do Assentamento Agua 

Viva na baixada da Fazenda Guará.      

                        Sala das Sessões, em 30 de novembro de  2015. 

 

 

            AILTON MILANI GRANGEIRO 

                         Vereador  

 

 

Justificativa: 

 

      A construção desta tubulação se faz necessária 

pois o local esta praticamente intransitável devido as ultimas 

chuvas.    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                             INDICAÇÃO 143/2.015 

               

                         Os Vereadores que esta subscrevem, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM a 

Comarca de nosso município que interceda em favor dos 

moradores da Colônia Botelha Y,  autorizando a abertura da 

antiga estrada que passa dentro da fazenda Botelha. Com 

cópia desta a Prefeitura Municipal de Tacuru. 

                        Sala das Sessões, em 30 de novembro de  2015. 

Vereadores 

                            AILTON MILANI GRANGEIRO  

  

                           ANDERSON MACIEL MARQUES 

Justificativa: 

 

      A abertura da citada estrada será de grande 

valia para os moradores da região, pois os mesmos estão 

ilhados devido as ultimas chuvas que danificaram as pontes, 

aterros  e estradas existentes,      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                             INDICAÇÃO 144/2.015 

               

                         O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS, no sentido de que junto aos meios competentes 

faça incluir no relatório da Defesa Civil os danos causados 

pelas ultimas chuvas nos lotes 207, 209 e 211 do Assentamento 

Vitoria da Fronteira.  

                        Sala das Sessões, em 30 de novembro de  2015. 

 

                            AILTON MILANI GRANGEIRO 

     Vereador  

  

Justificativa: 

 

                     Tal pedido esta sendo feito devido aos danos 

causados pelas ultimas chuvas nos lotes acima citados, onde se 

formaram grandes erosões.  


