
 

 

 

                           INDICAÇÃO 001/2.016 

 

               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 o mesmo 

interceda junto ao Governo do Estado para que sejam 

disponibilizadas 7 (sete) mil toneladas de calcário para 

atender a 670 (seiscentos e setenta)  famílias de assentados do 

município de Tacuru. 

                        Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2016. 

 

 

     AILTON MILANI GRANGEIRO 

                   Vereador 

 

Justificativa: 

 

      Venho junto ao senhor deputado pedir que junto 

aos órgãos competentes possibilite a doação deste  calcário 

que será de grande valia para os nossos assentados,  

 

 

 

 

 

 



 

                                INDICAÇÃO 002/2016 

 

 

                       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 providencie a construção de quebra molas 

nas duas vias da Av. José de La Paz Ortiz, nas 

proximidades do hospital municipal. 

 

     Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2016. 

 

 

       JULIÃO DUARTE 

       Vereador 

 

Justificativa: 

 

                      Este pedido esta sendo feito novamente 

devido a enorme necessidade da construção destes 

quebra molas, pois a maioria dos condutores de veículos 

que por ali passam desenvolvem alta velocidade, pondo 

em risco a vida dos transeuntes. 

 

 

                         
 

 

 

 



 

                                INDICAÇÃO 003/2016 

 

 

                       O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenario, 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 construção de 

quebra molas na Av. José Carlos Castro Alexandria, em 

frente a creche. 

 

     Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2016. 

 

 

       JULIÃO DUARTE 

       Vereador 

 

Justificativa: 

 

                      No local acima citado não existe nem um 

tipo de redutor de velocidade para veículos, o que se faz 

necessário, pois ali é constante um fluxo de pais, 

responsáveis e crianças que frequentam a referida 

creche. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                INDICAÇÃO 004/2016 

 

 

                       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 construção de 

quebra molas nas proximidades do cruzamento da Av. 

José Carlos Castro Alexandria com a Rua João Tutis 

Antonini.  

 

     Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2016. 

 

 

       JULIÃO DUARTE 

       Vereador 

 

Justificativa: 

 

 

                      Estou fazendo este pedido, devido os 

constantes acidentes que acontecem no citado local, 

sendo que com a colocação destes quebra molas se 

poderia amenizar o problema.  

 

                         

 

 

 

 

 



 

                                INDICAÇÃO 005/2016 

 

 

                       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 criação de uma 

comissão para a avaliação do estagio probatório do 

ultimo concurso realizado na prefeitura municipal de 

Tacuru.  

 

     Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2016. 

 

 

    HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

                  Vereador 

 

Justificativa: 

 

      Tal pedido esta sendo feito, devido já se 

passarem muitos anos da realização do ultimo concurso 

públicos e ainda não existe uma comissão designada para 

fazer esta avaliação.  

 

                         
 

 

 

 

 

 



 

                                INDICAÇÃO 006/2016 

 

 

                       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 sejam feitos 

os reparos necessários no asfalto da Rua Roque de Lima.  

 

     Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2016. 

 

 

         AILTON MILANI GRANGEIRO 

       Vereador 

 

Justificativa: 

 

      Existem alguns setores da rua Roque de 

Lima que estão praticamente intransitáveis, cheios de 

buracos, havendo então a necessidade de se fazer estes 

reparos o mais breve possível. 

 

                         
 

 
 

 

 

 

 



 

                                INDICAÇÃO 007/2016 

 

 

                       O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao 

Exmº Sr. Deputado Junior Mochi, Md. Presidente da 

Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, para que 

juntamente com o apoio de nossos Deputados que 

intercedam junto ao Governo do  Estado para que se 

inicie o mais breve possível o conserto do rompimento 

asfaltico na entrada principal de nossa cidade, devido as  

fortes chuvas na nossa região.  

 

     Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2016. 

 

 

         EDISON CORDOBA ITURBE 

                Vereador 

 

Justificativa: 

 

                      Temos acesso somente através de um desvio 

improvisado, que já causou grande transtorno, hoje  

cascalhado pelo governo do Estado, considerando ainda 

que a entrada principal  de nossa cidade é utilizada 

também  para dar acesso  ao  município vizinho de Sete 

Quedas.     

                         
 

 

 

 



                                INDICAÇÃO 008/2016 

 

 

                       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 sejam feitas 

rampas de acessibilidade  para cadeirantes no prédio do 

vetores e farmácia básica municipal,   

 

     Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2016. 

 

 

         AILTON MILANI GRANGEIRO 

     Vereador 

 

 

 

Justificativa: 

 

                      Este pedido esta sendo feito devido não 

existirem rampas de acesso nos referidos prédios, 

dificultando assim o acesso dos cadeirantes. 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                INDICAÇÃO 009/2016 

 

 

                       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 sejam feitos 

estacionamentos nos canteiros nas proximidades do 

posto de combustíveis  Taurus, na Av. José de La Paz 

Ortiz. 

 

     Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2016. 

 

 

         ALGACIR MACHADO DOS REIS 

             Vereador 

 

 

 

Justificativa: 

 

                      Este pedido esta sendo feito devido 

existirem poucas vagas para se estacionar veículos no 

local, havendo então a necessidade da construção das 

referidas vagas. 

                         
 

 

 

 



 

 

                                INDICAÇÃO 010/2016 

 

 

                       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 

consertado o meio fio na Rua Tiago Colman Otano no 

conjuto habitacional Willy Huk, nas proximidades do 

prédio da Funasa.   

 

     Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2016. 

 

 

         ALGACIR MACHADO DOS REIS 

     Vereador 

 

 

 

Justificativa: 

 

      O meio fio da rua acima citada esta 

totalmente avariado, precisando urgentemente de 

conserto em vários pontos.                         
 

 
 

 

 



 

 

                                INDICAÇÃO 011/2016 

 

 

                       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 

estude as possibilidades da Prefeitura Municipal de 

Tacuru-MS  firmar convênio com a Cassems,   

 

     Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2016. 

 

 

         HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

     Vereador 

 

 

 

Justificativa: 

 

                     Venho junto ao Executivo Municipal pedir 

que estude atentamente este pedido, pois a Cassems é um 

órgão bastante conceituado em nosso estado, cremos que 

no caso de nossa prefeitura firmar este convenio, nossos 

funcionários serão bastante beneficiados. 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                 

                                INDICAÇÃO 012/2016 

 

 

                       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 feito 

aterro nas proximidades do prédio da empresa Erva 

Mate Sete Quedas, na Rua Silvestre Luiz Botta.    

 

     Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2016. 

 

 

         HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

         Vereador 

 

 

 

Justificativa: 

 

                     Estou apresentando este pedido devido a 

necessidade de se fazer este aterro nas proximidades do 

prédio da industria Erva Mate Sete Quedas,  

 

                            

 

 

 

 



 

 

                                INDICAÇÃO 013/2016 

 

 

                       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 

notifique os  proprietários de terrenos habitados e 

baldios que necessitam de limpeza num prazo Maximo 

de 7 (sete) dias.    

 

     Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2016. 

 

 

         EDISON CORDOBA ITURBE 

                  Vereador 

 

 

 

Justificativa: 

 

      No caso do não cumprimento do prazo 

acima estabelecido, a prefeitura fará a limpeza do 

terreno cobrando o custo da limpeza juntamente com o 

IPTU.      

                            
 

 

 

 



 

 

                                INDICAÇÃO 014/2016 

 

 

                       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 combate a erosão 

existente na Rua Izidora Vilhalva, nas proximidades do 

nº 951, perto da residência da Srª Lurdes Samudio e do 

Sr. Josias Matias Rocha.    

 

     Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2016. 

 

 

         CARLOS ALBERTO PELEGRINI 

                  Vereador 

 

 

 

Justificativa: 

 

      Tal pedido esta sendo feito, devido esta 

erosão estar aumentando muito rapidamente, havendo a 

necessidade de providencias o mais breve possível.   

                          
 

 

 

 



 

 

                                INDICAÇÃO 015/2016 

 

 

                       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 o patrolamento e demais 

reparos necessários nas estradas do Assentamento 

Vitoria da Fronteira.     

 

     Sala das Sessões, em 29 de fevereiro de 2016. 

 

 

         AILTON MILANI GRANGEIRO 

                      Vereador 

 

 

 

Justificativa: 

 

                     Tal pedido esta sendo feito, devido a 

precariedade das estradas do Assentamento Vitoria da 

Fronteira, que precisam de vários reparos em vários 

pontos.                          
 

 

 

 

 



 

 

 

                                INDICAÇÃO 016/2016 

 

 

                       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 conclusão e o cascalhamento 

do aterro da ponte recém construída nas proximidades 

do núcleo do Assentamento Vitoria da Fronteira.     

 

     Sala das Sessões, em 29 de fevereiro de 2016. 

 

 

         AILTON MILANI GRANGEIRO 

                      Vereador 

 

 

 

Justificativa: 

                           

                     Estou fazendo este pedido devido a 

necessidade da conclusão e cascalhamento do aterro da 

ponte recém construída no Assentamento  Vitoria da 

Fronteira, levando-se em consideração que a referida 

ponte é de extrema importância para os assentados 

daquela região.  
                                                 

 

 



 

 

 

                                INDICAÇÃO 017/2016 

 

 

                       O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao 

Exmº Sr. Deputado Zéca do PT, no sentido de que junto 

aos meios competentes viabilize recursos para 

pavimentação asfaltica no Conjunto Habitacional Lagoa 

Verde em nossa cidade.      

 

     Sala das Sessões, em 29 de fevereiro de 2016. 

 

 

         AILTON MILANI GRANGEIRO 

                      Vereador 

 

 

 

Justificativa: 

  

                      Venho junto ao Sr. Deputado solicitar o seu 

valioso empenho no sentido de agilizar recursos para a 

pavimentação de nosso Conjunto Habitacional Lagoa 

Verde, ressaltando-se que esta é uma antiga 

reivindicação dos moradores do referido conjunto.  

                           
                                                 

 

 

 



 

 

                                INDICAÇÃO 018/2016 

 

 

                       O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao 

Exmº Sr. Deputado Lidio Lopes no sentido de que junto 

Sr. Secretario Estadual de Infra Estrutura de Mato 

Grosso do Sul, Sr. Marcelo Miglioli, no sentido de que 

seja agilizado o conserto da pavimentação asfaltica que 

da acesso a entrada de nossa cidade,  avariada com as 

ultimas fortes chuvas.      

 

     Sala das Sessões, em 29 de fevereiro de 2016. 

 

 

         ANDERSON MACIEL MARQUES 

                      Vereador 

 

 

 

Justificativa: 

  

                     Estou fazendo este pedido ao Sr. Deputado, 

para que interceda junto a Secretaria Estadual de Infra 

Estrutura no sentido de que nos auxilie, para a 

agilização deste conserto, pois tanto nós munícipes 

Tacuruenses como os munícipes de Sete Quedas 

dependem deste acesso.  

                           
                                                 

 



 

 

 

                                INDICAÇÃO 020/2016 

 

 

                       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 seja feito a 

operação tapa buracos nas ruas e avenidas de nossa 

cidade,      

 

     Sala das Sessões, em 29 de fevereiro de 2016. 

 

 

         ALGACIR MACHADO DOS REIS 

                      Vereador 

 

 

 

Justificativa: 

  

       Este pedido esta sendo feito devido as 

precárias condições em que se encontram as ruas e avenidas de 

nossa cidade. 

 

 

 

 

 



 

 

                                INDICAÇÃO 021/2016 

 

 

                       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 seja feito o 

levantamento da estrada do Assentamento Vitoria da 

Fronteira nas proximidades do lote do Dim.      

 

     Sala das Sessões, em 08 de março de 2016. 

 

 

         AILTON MILANI GRANGEIRO 

                      Vereador 

 

 

 

Justificativa: 

  

       Este pedido esta sendo feito devido o 

encanamento de água em varias partes estar a apenas a oito 

centímetros da superfície, quase que praticamente exposto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                INDICAÇÃO 022/2016 

 

 

                       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 seja feito um 

barracão para eventos no núcleo do Assentamento 

Vitoria da Fronteira.      

 

     Sala das Sessões, em 08 de março de 2016. 

 

 

         AILTON MILANI GRANGEIRO 

                      Vereador 

 

 

 

Justificativa: 

 

                      Venho junto ao Sr. Prefeito pedir a 

construção deste barracão que será de grande valia para 

os assentados do referido assentamento. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

                                INDICAÇÃO 023/2016 

 

 

                       O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao 

Exmº Sr. Deputado Lidio Lopes  no sentido de que junto 

aos órgãos competentes, possibilite a implantação de 

academias ao ar livre nos núcleos dos Assentamentos 

Vitoria da Fronteira e Água Viva.      

 

     Sala das Sessões, em 08 de março de 2016. 

 

 

         AILTON MILANI GRANGEIRO 

                      Vereador 

 

 

 

Justificativa: 

 

                      Venho junto ao Sr. Deputado pedir que 

estude a possibilidade da implantação destas academias 

nos referidos assentamentos, que é um antigo anseio 

destes assentados.  
 

 

 

 

 

 



 

 

                               

                                INDICAÇÃO 024/2016 

 

 

                       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 retirada dos entulhos 

atrás do complexo da Sanesul na Rua Izidora Vilhalva, 

tal como a implantação da iluminação publica naquele 

local e nivelamento da referida rua.      

 

     Sala das Sessões, em 14 de março de 2016. 

 

 

         HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

                      Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

                      Venho junto ao Sr. Prefeito pedir que junto 

aos meios competentes providencia a retirada destes 

entulhos, tal como o nivelamento da referida rua,  pois os 

reparos feitos na mesma são somente com pa 

carregadeira, considerando-se ainda a falta de 

iluminação  publica no referido local. 

 

 

 



 

 

                               

                                INDICAÇÃO 025/2016 

 

 

                       O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao 

Exmº Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito 

Municipal de Tacuru-MS, no sentido de que junto ao 

setor competente  providencie os reparos necessários na 

estrada boiadeira na rodovia Guaira Porã, da empresa 

C. Vale até o antigo Posto Fiscal São José.      

 

     Sala das Sessões, em 14 de março de 2016. 

 

 

         AILTON MILANI GRANGEIRO 

                      Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

                     A referida estrada é de suma importância 

para principalmente os assentados e pequenos 

proprietários daquela região,  que dependem de se 

deslocarem frequentemente com veículos de tração 

animal as margens da rodovia expondo-se a acidentes.  

 

 

 

 

 



 

 

                               

                                INDICAÇÃO 026/2016 

 

 

                       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 uma 

cancha de bocha no núcleo do Assentamento Vitoria da 

Fronteira.      

 

     Sala das Sessões, em 14 de março de 2016. 

 

 

         AILTON MILANI GRANGEIRO 

                      Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

                     Venho junto ao Executivo Municipal, pedir 

que estude  as possibilidades da construção desta cancha 

de bocha no núcleo do Assentamento Vitoria da 

Fronteira, sendo que  damos como sugestão para a 

construção a utilização do madeiramento que restou da 

construção da ponte recém construída recentemente nas 

proximidades. 

 

 

 



 

 

                               

                                INDICAÇÃO 027/2016 

 

 

                       O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao 

Exmº Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito 

Municipal de Tacuru-MS, no sentido de que junto ao 

setor competente  providencie os reparos da estrada da 

Fazenda Juliana,  de propriedade do Sr. Wilson Penso, 

tal como a manutenção da estrada da entrada da 

referida Fazenda.      

 

     Sala das Sessões, em 14 de março de 2016. 

 

 

         AILTON MILANI GRANGEIRO 

                      Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

      Estou fazendo este pedido, devido a grande 

importância da referida estrada para a economia de 

nosso município, estrada esta que depende de urgentes 

reparos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                INDICAÇÃO 028/2016 

 

 

                       O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao 

Exmº Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito 

Municipal de Tacuru-MS, no sentido de que junto ao 

setor competente  providencie os reparos da estrada do 

Assentamento Santa Renata.      

 

     Sala das Sessões, em 14 de março de 2016. 

 

 

         ANDERSON MACIEL MARQUES 

                      Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

                     Tal pedido esta sendo feito devido a 

precariedade em que esta a estrada do Assentamento 

Santa Renata, que necessita com urgência de vários 

reparos. 

 

 

 

 

 

 



 

                                INDICAÇÃO 029/2016 

 

                       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 aterramento para 

posterior construção de casas,  do lote E da quadra 20, 

em nome de Alexia Nayara  da Silva Pereira, situado na 

Rua Luiz de Paula esquina com a Rua Varcelina Lima 

Alvarenga  e do lote A-1 da quadra 15,  em nome de 

Efigênio Lima, situado na Rua Silvestre Luiz Botta 

esquina com a Rua Remijo Perecin Filho 

 

     Sala das Sessões, em 14 de março de 2016. 

 

         HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

                        Vereador 

 

Justificativa: 

 

                     Tal pedido esta sendo feito devido os 

referidos proprietários necessitarem de iniciar a 

construção de suas casas e os respectivos lotes precisam 

ser aterrados, peço então o empenho por parte do Sr. 

Prefeito neste sentido, sem contar que a empresa 

Constac pretende construir mais nove casas em Tacuru, 

e conta com o incentivo da Prefeitura neste sentido, pois 

estaremos gerando mais empregos em nosso município.   

 

 

 



 

 

 

 

                                INDICAÇÃO 030/2016 

 

                       O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao 

Exmº Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito 

Municipal de Tacuru-MS, no sentido de que junto ao 

setor competente  providencie a construção de quebra 

molas e redutores de velocidade nas proximidades do 

ginásio municipal de esportes,  na Av. Silvestre Luiz 

Botta e na Rua Amado Assunção Vilhalva. 

 

     Sala das Sessões, em 21 de março de 2016. 

 

 

         HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

                        Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

                     Tal pedido esta sendo feito devido os locais 

acima citados terem uma movimentação intensa de 

veículos,  havendo então a necessidade da construção 

destes quebra molas,  o que com certeza estaremos 

evitando acidentes 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                INDICAÇÃO 031/2016 

 

                       O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao 

Exmº Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito 

Municipal de Tacuru-MS, no sentido de que junto ao 

setor competente  providencie que seja feito o 

patrolamento e demais reparos necessários nas estradas 

do Assentamento Agua Viva. 

 

     Sala das Sessões, em 21 de março de 2016. 

 

         ALGACIR MACHADO DOS REIS 

                        Vereador 

 

Justificativa: 

 

                     Tal pedido esta sendo feito devido as 

precárias condições em que se encontram as estrada do 

Assentamento Água Viva, pois existem vários pontos 

críticos que necessitam de patrolamento, aterros e 

retirada do excesso de areia.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                INDICAÇÃO 032/2016 

 

                       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 da cancha de carreira existente no sítio do 

Sr. Serjão  no Assentamento Água Viva. 

 

     Sala das Sessões, em 21 de março de 2016. 

 

         ALGACIR MACHADO DOS REIS 

                        Vereador 

 

Justificativa: 

 

                     Estou fazendo este pedido, devido 

brevemente o proprietário do referido sitio estar 

realizando um evento no local, onde haverá carreiras e a 

cancha necessita  ser nivelada, peço então o incentivo por 

parte do Sr. Prefeito.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                           INDICAÇÃO 033/2.016 

               

 

                       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, com copia desta ao 

Sr. Deputado Marquinhos Trad.  

          

               Sala das sessões, em 28 de março de 2016. 

 

 

   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 034/2.016 

               

 

                       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 17º RC 

MEC, possibilite que a banda  do exercito faça apresentações 

em nossa cidade nas comemorações do aniversario de nosso 

município no mês de maio próximo. 

          

               Sala das sessões, em 28 de março de 2016. 

 

 

   CARLOS ALBERTO PELEGRINI 

                Vereador 

 

Justificativa: 

                 

                      Venho junto ao Sr. Prefeito pedir que seja 

viabilizada a vinda da banda do 17º RC MEC nas 

comemorações do aniversario de nosso município, o que com 

certeza irá abrilhantar as festividades. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

                          

                          INDICAÇÃO 035/2.016 

               

 

                       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 mande fazer os reparos necessários na estrada da 

Fazenda Jalean. 

          

               Sala das sessões, em 28 de março de 2016. 

 

 

   HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

                 Vereador 

 

Justificativa: 

                 

      A referida estrada esta necessitando 

urgentemente de inúmeros reparos, considerando-se ainda a 

grande importância da mesma para os moradores da região, 

alem de ser itinerário de nossos ônibus escolares. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

                           INDICAÇÃO 036/2.016 

               

 

                       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 mande fazer quebra molas nas duas pistas da  Av. 

José de La Paz Ortiz,  em frente ao Destacamento da Policia 

Militar e nas proximidades do CRAS.  

          

               Sala das sessões, em 28 de março de 2016. 

 

 

   CARLOS ALBERTO PELEGRINI 

                 Vereador 

 

Justificativa: 

                      

                      Tal pedido esta sendo feito, devido a falta de 

redutores de velocidade na referida avenida, pois muitos 

condutores de veículos passam por ali em alta velocidade. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

                           INDICAÇÃO 037/2.016 

               

 

                       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 mande consertar o asfalto da rua Varcelina Lima 

Alvarenga 

          

               Sala das sessões, em 28 de março de 2016. 

 

 

   HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

                 Vereador 

 

Justificativa: 

 

      Estou fazendo este pedido devido as precárias 

condições em que se encontra a referida rua que esta tomada 

de buracos, havendo a necessidade da recuperação urgente da 

mesma. 

                      

 

 

 

 

 

 



 
 

                           INDICAÇÃO 038/2.016 

               

 

                       O Vereador  que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA a 

AGESUL, no sentido de que sejam feitos os reparos gerais na 

rodovia Guaira Porã, no trecho entre Tacuru e Iguatemi. 

          

               Sala das sessões, em 04 de abril de 2016. 

 

 

   HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

                 Vereador 

 

Justificativa: 

 

      Estou fazendo este pedido devido as precárias 

condições em que se encontra a referida rodovia, pois existem 

vários pontos em péssimo estado de conservação, provocando 

danos em veículos e provocando acidentes. 

                      
 

 

 
 

 

 

 

 



 

                           INDICAÇÃO  074/2016  

               

 

                       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 feita a retirada do excesso de 

areia acumulada em frente a borracharia do Sr. Afonso, na 

Avenida Francisco Serejo Neto. 

         

               Sala das sessões, em 11 de abril de 2016. 

 

 

   HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

                 Vereador 

 

Justificativa: 

 

     Tal pedido esta sendo feito devido ao excesso de 

areia acumulada no local, o que quase que  impossibilita o 

transito de veículos naquele setor. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           INDICAÇÃO 039/2.016 

               

 

                       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 feita a restauração do 

Monumento ao Boi no final da Av. Maximo Giácomo 

Destefani. 

         

               Sala das sessões, em 04 de abril de 2016. 

 

 

   AILTON MILANI GRANGEIRO 

            Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

     Tal pedido esta sendo feito,  pois o referido 

monumento que devido a ação de vândalos e do tempo esta 

necessitando de uma reforma geral, sem contar que 

atualmente é um ponte de  referencia em nossa cidade.   
 

 

 

 

 

 



 

 

                           INDICAÇÃO 040/2.016 

               

 

                       O Vereador  que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

Sr. Deputado Lidio Lopes, no sentido de que o mesmo 

viabilize Emenda Parlamentar para a aquisição de uma 

academia ao ar livre para o Assentamento Vitoria da 

Fronteira. 

         

               Sala das sessões, em 04 de abril de 2016. 

 

 

   AILTON MILANI GRANGEIRO 

            Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

      Venho junto ao Sr. Deputado pedir a viabilização 

desta Emenda Parlamentar, pois é uma revindicação dos 

Assentados do Assentamento Vitoria da Fronteira que a 

muito nos cobram esta benfeitoria. 

 
 

 

 

 

                          



 

                          INDICAÇÃO 041/2.016 

               

 

                       O Vereador  que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA a Exmª  

Srª. MARIA CECILIA AMENDOLA MOTTA, Md. 

Secretaria Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso 

do Sul, no sentido de que junto aos meios competentes 

possibilite que seja feita a reforma da Escola Estadual Cleto 

de Moraes Costa. 

         

               Sala das sessões, em 04 de abril de 2016. 

 

 

   HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

                 Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

      Venho junto a Srª Secretaria pedir que análise 

atentamente as possibilidades de se fazer a reforma de nossa 

escola, pois a mesma necessita de reparos em diversos pontos, 

alem de uma pintura geral, considerando-se ainda que a 

referida escola a muitos anos que não é reformada. 

 
 

 

                      

 



 

                          INDICAÇÃO 042/2.016 

               

 

                       O Vereador  que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA a Exmº  

Sr. Paulo Pedro Rodrigues Md. Prefeito Municipal de 

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

possibilite que seja modificado o local de treinamentos e testes 

das auto escolas e do Detran em nossa cidade. 

         

               Sala das sessões, em 11 de abril de 2016. 

 

 

   ALGACIR MACHADO DOS REIS 

                 Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

                      O atual local de treinamentos e testes das auto 

escolas e do Detran em nossa cidade localiza-se na rua Luiz de 

Paula e é um local situado no centro de nossa cidade o que 

causa transtornos as pessoas que por ali precisam passar, pois 

a citada rua fica na maioria do tempo interditada, 

 
 

 

 

 

 



                          INDICAÇÃO 043/2.016 

               

 

                       O Vereador  que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA a Exmº  

Sr. Paulo Pedro Rodrigues Md. Prefeito Municipal de 

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

possibilite que sejam construídos dois quebra molas na Av. 

Maximo Giácomo Destefani um na altura da residência do Sr. 

Alvaro Nardoni e outro nas proximidades da Loja Ki barato. 

 

         

               Sala das sessões, em 11 de abril de 2016. 

 

 

   AILTON MILANI GRANGEIRO 

                 Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

                      Se faz necessária a construção destes quebra 

molas, pois naquele setor da rua Maximo Giacomo Destefani 

o transito é muito intenso sendo que os veículos desenvolvem 

alta velocidade pondo em risco a vida os pessoas que por ali 

transitam. 

 

 

 

 

 

 



 

                          INDICAÇÃO 044/2.016 

               

 

                       O Vereador  que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA a Exmº  

Sr. Paulo Pedro Rodrigues Md. Prefeito Municipal de 

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

possibilite que sejam construídos quebra molas do tipo 

passarelas em frente as Escolas Cleto de Moraes Costa e 

Cecilia  M. H. Perecin. 

 

         

               Sala das sessões, em 11 de abril de 2016. 

 

 

     AILTON MILANI GRANGEIRO 

                 Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

                      Estou fazendo este pedido com a intenção de 

preservar a integridade física dos alunos, professores e 

servidores das referidas escolas, pois os quebra molas 

existentes    não estão sendo suficientes para conter a alta 

velocidade com que  certos condutores passam pelo local.   

 

 

 

 

 



 

                          INDICAÇÃO 045/2.016 

               

 

                       O Vereador  que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA a Exmº  

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS,  no sentido de que mande instalar aparelhos de 

ar condicionado na recepção e quarto de repouso de nosso 

hospital municipal. 

 

                       Sala das sessões, em 11 de abril de 2016. 

 

 

     AILTON MILANI GRANGEIRO 

                 Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

                      Estou fazendo este pedido devido a vários 

pedidos de pessoas que frequentam  o hospital municipal, 

considerando-se ainda que nossos munícipes merecerem um 

pouco de conforto principalmente nos dias de temperaturas 

mais elevadas.    

 

 

 

 

 

 

                          



 

                          INDICAÇÃO 046/2.016 

               

 

                       O Vereador  que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA a Exmº  

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS,  no sentido de que mande construir quebra molas 

do tipo passarela em frente a nossa creche municipal. 

 

                       Sala das sessões, em 11 de abril de 2016. 

 

 

     CARLOS ALBERTO PELEGRINI 

                 Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

                      Tal pedido esta sendo feito com a intenção de 

darmos mais segurança as crianças, servidores e pais que por 

ali passam diariamente.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          INDICAÇÃO 047/2.016 

               

 

                       O Vereador  que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA a Exmº  

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS,  no sentido de que seja doado o terreno existente 

na quadra 15, lote E, na Av. Francisco Serejo Neto em nossa 

cidade, para a auto escola pavimentar e usar como local para 

treinamentos e provas para a retirada da Carteira Nacional 

de Habilitação. 

 

                       Sala das sessões, em 11 de abril de 2016. 

 

 

     CARLOS ALBERTO PELEGRINI 

                 Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

                      Este pedido esta sendo feito  com a intenção de se 

ter um local especifico para testes  e treinamentos de nossos 

munícipes que pretendem adquirir a carteira de habilitação.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                          INDICAÇÃO 048/2.016 

               

 

                       O Vereador  que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA a Exmº  

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS,  no sentido de que seja firmado convenio com o 

Detran para fazer os reparos na sinalização de transito das 

ruas e avenidas de nossa cidade.  

 

                       Sala das sessões, em 11 de abril de 2016. 

 

 

     CARLOS ALBERTO PELEGRINI 

                 Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

      Tal pedido se faz necessário, pois as ruas e 

avenidas de nossa cidade encontram-se praticamente sem nem 

um tipo de sinalização de transito, motivo pelo qual são 

frequentes os acidentes de transito no nosso perímetro 

urbano. 

 

 

 

 



 

 

 

 

                          INDICAÇÃO 049/2.016 

               

 

                       O Vereador  que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA a Exmº  

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

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

providencie que seja feita a retirada da areia da estrada do 

Assentamento Agua Viva  

 

                       Sala das sessões, em 11 de abril de 2016. 

 

 

     CARLOS ALBERTO PELEGRINI 

                 Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

      Este pedido esta sendo feito devido ao excesso de 

areia existente na estrada .do Assentamento Agua Viva, creio 

que se for feita a retirada desta areia a estrada em muito 

melhorará, sendo que esta areia poderá ser jogada na grande 

erosão existente na Fazenda Guará.  

 

 

 

 



 

 

 

 

                          INDICAÇÃO 050/2.016 

               

 

                       O Vereador  que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA a Exmº  

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

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

providencie que seja feito os reparos necessários na estrada 

vicinal Geraldo Coimbra que da acesso à empresa C. Vale.  

 

                       Sala das sessões, em 11 de abril de 2016. 

 

 

     CARLOS ALBERTO PELEGRINI 

                 Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

      A referida estrada atualmente é de muita 

importância para a nossa região, pois esta sendo um dos  

únicos acessos  a  nossa cidade e esta necessitando 

urgentemente de patrolamento e demais reparos.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                          INDICAÇÃO 051/2.016 

               

 

                       O Vereador  que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA a Exmº  

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

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

providencie que seja feito quebra molas na rua Remijo 

Perecin Filho, nas proximidades do acesso ao local da feira 

livre.  

 

                       Sala das sessões, em 11 de abril de 2016. 

 

 

     HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

                    Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

      O local acima mencionado necessita 

urgentemente da construção deste quebra molas, devido a 

enorme movimentação de veículos, principalmente nos dias de 

aula.  

 

 

 

 



 

 

 

 

                          INDICAÇÃO 052/2.016 

               

 

                       O Vereador  que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA a Exmº  

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

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

providencie que seja feito quebra molas na Rua Maximo 

Giacomo Destefani, nas imediações do prédio da selaria.  

 

                       Sala das sessões, em 11 de abril de 2016. 

 

 

     HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

                    Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

      Estou fazendo este pedido devido a grande 

movimentação de veículos no local, uma vez que a referida 

rua virou o novo acesso a nossa cidade.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                          INDICAÇÃO 053/2.016 

               

 

                       O Vereador  que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA a Exmº  

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

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

providencie que seja disponibilizada a retroescavadeira da 

prefeitura para fazer o trabalho de contenção de erosão nos 

lotes 031, 033 e 035 no Assentamento Santa Renata.  

 

                       Sala das sessões, em 11 de abril de 2016. 

 

 

     ANDERSON MACIEL MARQUES 

                    Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

      Estou fazendo este pedido devido a pedidos dos 

proprietários dos referidos lotes, que nos pedem esta ajuda 

para solucionar este grave problema que é o avanço rápido da 

erosão naquela área.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                          INDICAÇÃO 054/2.016 

               

 

                       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 pintados os quebra molas recém 

construídos nas ruas e avenidas de nossa cidade.  

 

                       Sala das sessões, em 18 de abril de 2016. 

 

 

                     JULIÃO DUARTE 

                    Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

      Estou fazendo este pedido devido a necessidade 

de se fazer a pintura dos quebra molas recém construídos nas 

ruas e avenidas de nossa cidade, pois os mesmos ficam quase 

que invisíveis principalmente durante a noite.     

 

 



 

 

 

 

 

 

                          INDICAÇÃO 055/2.016 

               

 

                       O Vereador  que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº  

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

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

providencie que sejam construídos estacionamentos para 

veículos em frente ao Colégio  Estadual Cleto de Moraes 

Costa.  

 

                       Sala das sessões, em 18 de abril de 2016. 

 

 

                              HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

                    Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

      Tal pedido esta sendo feito devido as poucas 

vagas para se estacionar os veículos nas proximidades do 

Colégio Estadual Cleto de Moraes Costa. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                          INDICAÇÃO 056/2.016 

               

 

                       O Vereador  que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº  

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

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

providencie que sejam feitos os reparos necessários na estrada 

que da acesso à Fazenda Boa Sorte.  

 

                       Sala das sessões, em 18 de abril de 2016. 

 

 

                              HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

                    Vereador 

 

 

Justificativa: 

 

      A referida estrada encontra-se quase que 

intransitável, necessitando urgentemente de vários reparos, 

pois o acesso a fazenda Boa Sorte esta quase impossível para 

carros baixos.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                          INDICAÇÃO 057/2.016 

               

 

                       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 prorrogado o pagamento do IPTU com 

desconto,  por mais 30 (trinta) dias.  

 

                       Sala das sessões, em 18 de abril de 2016. 

 

Vereadores: 

 

 

    JULIÃO DUARTE        PAULO SERGIO LOPES MELLO 

 

 

Justificativa: 

 

      Tal pedido esta sendo feito, com base em varias 

reivindicações  de um grande numero de munícipes que 

querem regularizar a situação de seus imóveis. 

 

 



 

 

 

 

 

 

                          INDICAÇÃO 058/2.016 

               

 

                       O Vereador  que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº  

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

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

providencie que sejam colocadas placas de sinalização de 

transito  nas proximidades das escolas das Aldeias Sassoró e 

Jaguapiré.  

 

                       Sala das sessões, em 25 de abril de 2016. 

 

 

     EDISON CORDOBA ITURBE 

                      Vereador 

 

Justificativa: 

 

      Tal pedido esta sendo feito, devido a alguns 

condutores de  veículos não respeitarem estes pontos passando 

nos locais em alta velocidade, expondo principalmente os 

alunos a risco de acidentes.  

 

 

 



 

 

 

 

 

                        

                        INDICAÇÃO 059/2.016 

               

 

                       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 passe a cumprir a lei, 

pagando o piso salarial de nossos professores da rede 

municipal de ensino.  

 

                       Sala das sessões, em 25 de abril de 2016. 

 

 

    HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

                                  Vereador 

 

Justificativa: 

 

                       Estou fazendo este pedido devido o piso salarial 

de nossos professores da rede municipal de ensino não estar 

regulamentado a quatro meses, assim sendo peço as devidas 

providencias. 
 


