
 

                       

                        INDICAÇÃO 091/2.015 

               

                        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 nas estradas do Assentamento Santa Renata. 

                        Sala das Sessões, 11 de agosto de 2015. 

             ANDERSON MACIEL MARQUES 

                  Vereador  
 

 

Justificativa: 

      

                    As estradas do Assentamento Santa Renata estão 

necessitando urgentemente de vários reparos, pois com as 

ultimas chuvas as mesmas ficaram muito avariadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         INDICAÇÃO 090/2.015 

               

                        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 providenciadas três caçambas de 

cascalho ou entulhos para atender a comunidade da Colonia 

Botelha Guassú, para reparos no travessão próximo ao sítio 

do Sr. Gaucho.   

                        Sala das Sessões, 11 de agosto de 2015. 

 

             CARLOS ALBERTO PELEGRINI 

                Vereador  
 

 

Justificativa: 

 

      Venho junto ao Sr. Prefeito solicitar este cascalho 

ou entulho para o proprietário acima citado que necessita 

deste material para benfeitorias em seu sítio. 
 

 

 

 

 

 



                         INDICAÇÃO 089/2.015 

               

                        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 providenciado estacionamento privativo 

para idoso em frente a Agencia do Banco do Brasil.  

                        Sala das Sessões, 11 de agosto de 2015. 

 

             JULIÃO DUARTE 

     Vereador  
 

 

Justificativa: 

 

      Estou fazendo este pedido com base em vários 

pedidos de idosos que freqüentam aquela agencia e tem 

dificuldades para estacionarem  os seus veículos. 

 
         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                         INDICAÇÃO 088/2.015 

               

                        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 refeita a sinalização de transito das ruas 

e avenidas de nossa cidade.  

                        Sala das Sessões, 11 de agosto de 2015. 

 

             HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

                  Vereador  
 

 

Justificativa: 

 

      Nossas ruas e avenidas estão praticamente sem a 

sua sinalização de transito, o  que freqüentemente vem 

ocasionando acidentes em cruzamentos e rotatórias, assim 

sendo peço as devidas providencias o mais breve possível, pois 

é algo de suma importância e não irá custar muito para  a 

administração.   

  
                                    

 

 

 



 

                         INDICAÇÃO 087/2.015 

               

                        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 colocadas as placas de nomenclaturas 

das ruas e avenidas de nossa cidade.  

                        Sala das Sessões, 11 de agosto de 2015. 

 

             HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

                  Vereador  
 

 

Justificativa: 

  

     O que estou solicitando é algo de grande 

importância, pois existe atualmente um grande numero de 

ruas e avenidas de nossa cidade que estão sem as suas placas 

de denominação, o que dificulta muito a localização de 

endereços, principalmente para pessoas que não residem em 

nossa cidade e para o melhor desempenho dos serviços dos 

correios.  
 

 

 

 

 



 

                         INDICAÇÃO 086/2.015 

               

                        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 seja 

providenciada a implantação da iluminação pública em nossa 

cidade em locais que ainda não tem.  

                        Sala das Sessões, 11 de agosto de 2015. 

 

             HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

                  Vereador  
 

 

Justificativa: 

  

     Tal pedido esta sendo feito devido existirem 

vários setores de nossa cidade que ainda não foram 

beneficiados com a iluminação publica, peço então especial 

atenção por parte do Executivo. 
 

  

 

 

 

 

 

 



                         INDICAÇÃO 085/2.015 

               

                        O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA a 

ENERGISA, para que seja mudada a rede de luz para a Rua 

Manoel Elias Lomes , rede esta que atualmente passa por 

dentro do lote do Sr. Alexandre Parizi.  

                        Sala das Sessões, 03 de agosto de 2015. 

 

             AILTON MILANI GRANGEIRO 

                  Vereador  
 

 

Justificativa: 

 

                      Estou fazendo este pedido, devido varias 

reclamações neste sentido, peço então as devidas providencias 

a ENERGISA.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         INDICAÇÃO 084/2.015 

               

                        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 necessários na luminária existente em 

frente ao prédio do abrigo municipal de menores na Rua 

Gilberto Vilhalva.  

                        Sala das Sessões, 03 de agosto de 2015. 

 

             AILTON MILANI GRANGEIRO 

                  Vereador  
 

 

Justificativa: 

 

                      Tal pedido esta sendo feito, aquele setor estar 

completamente as escuras, havendo a necessidade do conserto 

desta luminaria.    
 

 

 

 

 

 

 



 

 

                         INDICAÇÃO 082/2.015 

               

                        O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº  

Sr. Paulo Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de 

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

mande fazer o patrolamento e demais reparos necessários na 

estrada “boioadeira” que liga da empresa C Vale até o antigo 

posto Fiscal São José, as margens da rodovia Guaira Porã  

                        Sala das Sessões, 03 de agosto de 2015. 

 

             AILTON MILANI GRANGEIRO 

                  Vereador  
 

 

Justificativa: 

 

                      Estou fazendo este pedido devido o referido 

aterro estar desmoronando e a erosão estar se dirigindo para 

o asfalto, peço então as providencias antes que seja tarde 

demais.    
     

 

 

 

 

                         



                         INDICAÇÃO 081/2.015 

                

                      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 necessários no aterro da rodovia que 

liga o município de Paranhos a Tacuru na altura do Km 49, 

com copia desta a Agesul. 

                        Sala das Sessões, 03 de agosto de 2015. 

 

             AILTON MILANI GRANGEIRO 

                  Vereador  
 

 

Justificativa: 

 

                      Estou fazendo este pedido devido o referido 

aterro estar desmoronando e a erosão estar se dirigindo para 

o asfalto, peço então as providencias antes que seja tarde 

demais.    
     

 

 

 

 

 

 

 



                                        INDICAÇÃO 080/2.015 

               

                        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 estacionamentos para veículos no canteiro nas 

proximidades auditório municipal, escola Cecilia M. Perecin e 

da feira do pequeno produtor.  

                        Sala das Sessões, 03 de agosto de 2015. 

 

             PAULO SERGIO LOPES MELLO 

                  Vereador  
 

 

Justificativa: 

 

                      Estou fazendo este pedido devido a falta de local 

para se estacionar veículos naquele setor, pois ali a rua é 

estreita e os veículos praticamente não tem onde estacionar, 

motivo pelo qual estou fazendo este pedido.    
     

 

 

 

 

 

 


