
INDICAÇAO 050/2017 

 

       Os Vereadores que esta subscrevem, na 

forma Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM ao 

Exmº Sr. Paulo Sergio Lopes Mello, Md. Prefeito Municipal de 

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

mande fazer a pintura de faixa de pedestres nas ruas e avenidas 

de nossa cidade. 

                                Sala das sessões, em 10 de abril de 2017. 

Vereadores  

 

     LIDIOMAR VIEIRA “Curió”                  JOSÉ ANTONIO DE SOUZA 

 

DAIANA NERIS DE SOUZA PEDROTTI      VALINO GOULARTE GOMES 

 

    JOÃO MIGUEL FERNANDES  

     

Justificativa: 

  

    Estamos fazendo este pedido,  devido a necessidade 

de fazer a pintura das faixas de pedestres nas ruas e avenidas 

de nossa cidade para a maior seguranças dos transeuntes.   

 

 

 

 

 



 

       INDICAÇAO 051/2017 

 

       Os Vereadores que esta subscrevem, na 

forma Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM ao 

Exmº Sr. Paulo Sergio Lopes Mello, Md. Prefeito Municipal de 

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

mande colocar placas “exclusivo para ambulâncias” no 

estacionamento em frente ao nosso hospital municipal, tal 

como demarcar o meio fio  e demarcar espaço também no 

estacionamento do canteiro frontal para mais uma vaga para 

ambulância, perfazendo assim vaga para duas ambulâncias.  

                                          Sala das sessões, em 10 de abril de 2017. 

Vereadores  

 

     LIDIOMAR VIEIRA “Curió”                  JOSÉ ANTONIO DE SOUZA 

 

DAIANA NERIS DE SOUZA PEDROTTI      VALINO GOULARTE GOMES 

 

      JOÃO MIGUEL FERNANDES              HELCIO REGIS VIUDES SANCHES  

     

Justificativa: 

  

    Este pedido esta sendo feito, devido pessoas 

estacionarem na vaga exclusiva para as ambulâncias, 

dificultando assim o trabalho dos profissionais de nosso 

sistema de saúde.  

 

        



           

                                  INDICAÇAO 052/2017 

 

       O Vereador que esta subscreve, na forma 

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

Paulo Sergio Lopes Mello, Md. Prefeito Municipal de Tacuru-

MS, no sentido de que estude as possibilidades fazer os reparos 

necessários no muro nos fundos de nosso hospital municipal.  

                                Sala das sessões, em 10 de abril de 2017. 

 

 

                                HELCIO REGIS VIUDES SANCHES       

               Vereador  

 

 

Justificativa: 

  

    Este pedido esta sendo feito, devido a necessidade 

de se fazer os reparos no muro de nosso hospital, pois nos dias 

de chuva, a enxurrada esta entrando dentro do terreno do 

hospital, trazendo água e terra.  

 

 

 

           

 



                               

 

INDICAÇAO 053/2017 

 

       A  Vereadora que esta subscreve, na forma 

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

Paulo Sergio Lopes Mello, Md. Prefeito Municipal de Tacuru-

MS, no sentido de que estude as possibilidades de mandar 

veiculo para  buscar 10 (dez) crianças das aldeias Sassoró e 

Jaguapiré para freqüentarem a APAE em nossa cidade. 

                                Sala das sessões, em 10 de abril de 2017. 

 

 

                                                   LUZIA MONTIEL      

                                       Vereadora  

 

 

Justificativa: 

  

    Estou fazendo este pedido, devido a varias 

reivindicações de pais e responsáveis destas crianças que 

precisam freqüentar a APAE na sede de nosso município. 

 

 

 

 



 

 

                                  INDICAÇAO 054/2017 

 

       A  Vereadora que esta subscreve, na forma 

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

Paulo Sergio Lopes Mello, Md. Prefeito Municipal de Tacuru-

MS, no sentido de que junto ao setor competente mande 

arrumar a tubulação onde escorre a água da cozinha da escola 

Ubaldo Arandu Kuemi na Aldeia Sassoró. 

                                Sala das sessões, em 10 de abril de 2017. 

 

 

                                                   LUZIA MONTIEL      

                                       Vereadora  

 

 

Justificativa: 

  

    Tal pedido esta sendo feito devido a água que 

escorre da cozinha da referida escola estar vicando empossada 

nas imediações, havendo a necessidade de arrumar a 

tubulação. 

 

 

 



 

 

       INDICAÇAO 055/2017 

 

       Os Vereadores que esta subscrevem, na 

forma Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM ao 

Exmº Sr. Paulo Sergio Lopes Mello, Md. Prefeito Municipal de 

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

providencie que seja feita uma barreira para a contenção da 

água que escorre até a boca de lobo em frente a auto elétrica 

do Édinho na Rua Valeriano Assunção.   

                                          Sala das sessões, em 10 de abril de 2017. 

Vereadores  

 

    JOÃO MIGUEL FERNANDES                  JOSÉ ANTONIO DE SOUZA 

 

DAIANA NERIS DE SOUZA PEDROTTI      VALINO GOULARTE GOMES 

 

                                                LIDIOMAR  VIEIRA “Curió”  

     

Justificativa: 

  

     Vimos solicitar do Executivo Municipal 

providencias neste sentido, pois nos dias de fortes chuvas 

naquele ponto da referida rua escorre um grande volume de 

água que até esta prejudicando o asfalto na parte de baixo, 

havendo então a necessidade de se fazer uma contenção.  

 



                                   

 

                                 INDICAÇAO 056/2017 

 

       O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA a SANESUL 

no sentido de que sejam tomadas as devidas providencias 

quanto ao mal cheiro vindo do esgoto da Rua Izidora Vilhalva 

na altura do nº 725.   

                                Sala das sessões, em 10 de abril de 2017. 

 

 

                                HELCIO REGIS VIUDES SANCHES       

               Vereador  

 

 

Justificativa: 

  

     Este pedido esta sendo feito com base em varias 

reclamações dos moradores daquele setor da cidade que 

pedem rápidas providencias. 

 

 

 

 

 



 

 

                                 INDICAÇAO 057/2017 

 

       Os Vereadores que esta subscrevem, na 

forma Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM ao 

Exmº Sr. Paulo Sergio Lopes Mello, Md. Prefeito Municipal de 

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

competente  mande fazer os reparos necessários na estrada 

que da acesso a Fazenda Juliana, 500 metros antes do antigo 

posto do Moreschi .   

                                Sala das sessões, em 10 de abril de 2017. 

Vereadores: 

 

                                   MARCELO CARLOS GARGANTINI MARQUES  

 

                                             ANDERSON MACIEL MARQUES  

 

 

Justificativa: 

  

    A referida estrada necessita de vários reparos em 

diversos pontos, considerando-se ainda que a mesma é 

utilizada pelos nossos ônibus escolares.  

 

 

 



 

 

                                 INDICAÇAO 058/2017 

 

       Os Vereadores que esta subscrevem, na 

forma Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM ao 

Exmº Sr. Deputado Federal Carlos Marun no sentido de que o 

mesmo junto a Superintendência da Funasa intervenha para 

que seja perfurado um poço artesiano na Colônia Botelha Y em 

nosso município.   

                                Sala das sessões, em 17 de abril de 2017. 

Vereadores: 

 

                                             ANDERSON MACIEL MARQUES 

 

         MARCELO CARLOS GARGANTINI MARQUES 

 

 

Justificativa: 

  

    Tal pedido esta sendo feito com base em varias 

reivindicações dos moradores da referida colônia que nos 

cobram a perfuração deste poço. 

 

 

 



                                   

 

                                 INDICAÇAO 059/2017 

 

       O Vereador que esta subscreve, na forma 

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

Paulo Sergio Lopes Mello, Md. Prefeito Municipal de Tacuru-

MS, no sentido de que o mesmo estude as possibilidades de 

criar o Departamento Municipal de Transito.    

                                Sala das sessões, em 17 de abril de 2017. 

 

 

                                HELCIO REGIS VIUDES SANCHES       

               Vereador  

 

 

Justificativa: 

  

     Venho junto ao Executivo Municipal solicitar que 

seja analisada esta proposta para que o nosso transito seja 

municipalizado para a melhor regulamentação do mesmo. 

 

 

 

 

 



 

                                 

 

                                 INDICAÇAO 060/2017 

 

       Os Vereadores que esta subscrevem, na 

forma Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM ao 

Exmº Sr. Paulo Sergio Lopes Mello, Md. Prefeito Municipal de 

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

competente possibilite que sejam feitos os reparos na estrada 

velha de Paranhos na altura  da Fazenda Itari e Fazenda Santo 

Antonio. 

                                Sala das sessões, em 24 de abril de 2017. 

Vereadores: 

 

           MACELO CARLOS GARGANTINI MARQUES 

 

             ANDERSON MACIEL MARQUES 

    

 

Justificativa: 

  

    Tal pedido esta sendo feito com base em varias 

reivindicações dos moradores da região que dependem da 

referida estrada. 

 

 



 

 

 

                                 INDICAÇAO 061/2017 

 

       Os Vereadores que esta subscrevem, na 

forma Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM ao 

Exmº Sr. Paulo Sergio Lopes Mello, Md. Prefeito Municipal de 

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

competente possibilite que sejam feitos os reparos na estrada 

que da acesso a Fazenda Brasilia e Fazenda Tatacuá, onde 

existe  a necessidade de se fazer a contenção da água que desce 

da Fazenda do Sr. Miguel. 

                                Sala das sessões, em 24 de abril de 2017. 

Vereadores: 

 

           MACELO CARLOS GARGANTINI MARQUES 

 

             ANDERSON MACIEL MARQUES 

    

 

Justificativa: 

  

     A referida estrada  esta necessitando de urgentes 

reparos em diversos pontos tal como a contenção da água que 

vem da fazenda vizinha que esta ocasionando erosões. 

 



 

 

 

                                 INDICAÇAO 062/2017 

 

       Os Vereadores que esta subscrevem, na 

forma Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM ao 

Exmº Sr. Paulo Sergio Lopes Mello, Md. Prefeito Municipal de 

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

competente possibilite que sejam feitos os reparos na estrada 

velha de Paranhos até a Fazenda Aguia Branca. 

                                Sala das sessões, em 24 de abril de 2017. 

Vereadores: 

 

           MACELO CARLOS GARGANTINI MARQUES 

 

             ANDERSON MACIEL MARQUES 

    

 

Justificativa: 

  

   A estrada acima mencionada esta precisando 

urgentemente de  reparos, uma vez que a mesma é de grande 

importância para os moradores da região. 

 

 



 

 

                                 INDICAÇAO 063/2017 

 

       Os Vereadores que esta subscrevem, na 

forma Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM ao 

Exmº Sr. Paulo Sergio Lopes Mello, Md. Prefeito Municipal de 

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

competente possibilite que sejam feitos os reparos na estrada 

da Fazenda Minas Gerais e Fazenda Escondida. 

                                Sala das sessões, em 02 de maio de 2017. 

Vereadores: 

 

 JOSÉ ANTONIO DE SOUZA  LIDIOMAR VIEIRA “Curió” 

 

   DAIANA NERIS DE SOUZA PEDROTTI 

 

 

Justificativa: 

  

   A estrada acima mencionada esta precisando 

urgentemente de  reparos, uma vez que a mesma é de grande 

importância para os moradores da região. 

 

 

 



 

 

                                 INDICAÇAO 064/2017 

 

       Os Vereadores que esta subscrevem, na 

forma Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM ao 

Exmº Sr. Paulo Sergio Lopes Mello, Md. Prefeito Municipal de 

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

competente possibilite que seja colocada uma caçamba de 

entulho em frente a Selaria Aliança “do nê”. 

                                Sala das sessões, em 02 de maio de 2017. 

Vereadores: 

 

       ANDERSON MACIEL MARQUES 

 

        MARCELO CARLOS  GARGANTINI MARQUES 

 

Justificativa: 

 

   Este pedido esta sendo feito devido a frente da 

selaria existir uma erosão impossibilitando de se estacionar 

veículos. 

 

 

 

 



 

 

                                 INDICAÇAO 065/2017 

 

       Os Vereadores que esta subscrevem, na 

forma Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM ao 

Exmº Sr. Paulo Sergio Lopes Mello, Md. Prefeito Municipal de 

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

competente possibilite que seja feito quebra molas na Av. 

Maximo Giacomo  Destefani, nas proximidades do Mercado 

Bom Jesus. 

                                Sala das sessões, em 08 de maio de 2017. 

Vereadores: 

 

        MARCELO CARLOS  GARGANTINI MARQUES 

 

         ANDERSON MACIEL MARQUES 

Justificativa: 

 

   Este pedido esta sendo feito devido a referida ser 

muito movimentada e os condutores de veículos que por ali 

trafegam desenvolvem alta velocidade.  

 

 

 

 



 

 

 

                                 INDICAÇAO 066/2017 

 

       Os Vereadores que esta subscrevem, na 

forma Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM ao 

Exmº Sr. Paulo Sergio Lopes Mello, Md. Prefeito Municipal de 

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

competente possibilite que seja feito quebra molas na Rua 

Rufino Caceres nas proximidades do comercio do Sr. Buzato. 

                                Sala das sessões, em 08 de maio de 2017. 

Vereadores: 

 

        MARCELO CARLOS  GARGANTINI MARQUES 

 

         ANDERSON MACIEL MARQUES 

Justificativa: 

 

   Este pedido esta sendo feito devido os condutores 

que por ali trafegam não diminuem a velocidade para fazer o 

contorno da rotatória nas proximidades.  

 

 

 



 

 

                                 INDICAÇAO 067/2017 

 

       Os Vereadores que esta subscrevem, na 

forma Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM ao 

Exmº Sr. Paulo Sergio Lopes Mello, Md. Prefeito Municipal de 

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

competente possibilite que sejam  feitos os reparos necessários 

na quadra 102 na rua Rufino Cáceres nas proximidades da torre 

da TV Morena. 

                                Sala das sessões, em 08 de maio de 2017. 

Vereadores: 

 

     LIDIOMAR VIEIRA “Curió”       JOÃO MIGUEL FERNANDES 

 

   JOSÉ ANTONIO DE SOUZA        VALINO GOULARTE GOMES 

 

            DAIANA NERIS SOUZA PEDROTTI 

 

 

 

Justificativa: 

 

   Este pedido esta sendo feito devido aquele setor da 

cidade estar totalmente as escuras necessitando de reparos nas 

suas luminárias.  



 

 

                                 INDICAÇAO 068/2017 

 

       Os Vereadores que esta subscrevem, na 

forma Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM ao 

Exmº Sr. Paulo Sergio Lopes Mello, Md. Prefeito Municipal de 

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

competente possibilite que sejam feitas as pinturas das quadras 

de esportes das escolas das aldeias Sassoró e Jaguapiré. 

                                Sala das sessões, em 08 de maio de 2017. 

Vereadores: 

 

 JOÃO MIGUEL FERNANDES             LIDIOMAR VIEIRA “Curió” 

 

   JOSÉ ANTONIO DE SOUZA        VALINO GOULARTE GOMES 

 

            DAIANA NERIS SOUZA PEDROTTI 

 

 

 

Justificativa: 

 

   Este pedido esta sendo feito devido a necessidade 

de se fazer a pinturas  das referidas quadras de esporte, sendo 

que é uma reivindicação dos usuários das mesmas.  

 



 

 

                                 INDICAÇAO 069/2017 

 

       O Vereador que esta subscreve, na forma 

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

Paulo Sergio Lopes Mello, Md. Prefeito Municipal de Tacuru-

MS, no sentido de que o mesmo estude as possibilidades de 

providenciar a retirada de entulhos de dentro das 

dependências do Clube dos professores.    

                                Sala das sessões, em 17 de abril de 2017. 

 

 

                                HELCIO REGIS VIUDES SANCHES       

               Vereador  

 

 

Justificativa: 

  

     Venho junto ao Executivo Municipal solicitar que 

seja feita a retirada destes entulhos que é uma reivindicação da 

direção do referido clube.  

 

 

 

 



 

                                  

 

                                  INDICAÇAO 070/2017 

 

       Os Vereadores que esta subscrevem, na 

forma Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM ao 

Exmº Sr. Paulo Sergio Lopes Mello, Md. Prefeito Municipal de 

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

competente possibilite que sejam feitos os reparos gerais nas 

estradas vicinais de nosso município. 

                                Sala das sessões, em 08 de maio de 2017. 

Vereadores: 

 

 JOÃO MIGUEL FERNANDES             LIDIOMAR VIEIRA “Curió” 

 

   JOSÉ ANTONIO DE SOUZA        VALINO GOULARTE GOMES 

 

            DAIANA NERIS SOUZA PEDROTTI 

 

 

 

Justificativa: 

 

    Com as ultimas e constantes chuvas nossas estradas 

vicinais ficaram muito avariadas  havendo a necessidade  de 

reparos em vários pontos. 



 

 

                                  INDICAÇAO 071/2017 

 

       Os Vereadores que esta subscrevem, na 

forma Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM ao 

Exmº Sr. Reinaldo Azambuja Md. Governador do Estado de 

Mato Grosso do Sul, no sentido de que junto ao setor 

competente possibilite a aquisição de uma viatura para o 

Destacamento da Policia Militar de Tacuru. 

                                Sala das sessões, em 08 de maio de 2017. 

Vereadores: 

 

 

      ANDERSON MACIEL MARQUES     JOÃO MIGUEL FERNANDES 

 

        LIDIOMAR VIEIRA “Curió” 

 

 

Justificativa: 

 

     Estamos fazendo este pedido, devido a atual 

viatura existente em nosso destacamento de policia militar já 

estar muito velha, necessitando de inúmeros  reparos, assim 

sendo, pedimos o apoio por parte do governo do estado. 

 

 



 

 

                                  INDICAÇAO 072/2017 

 

       Os Vereadores que esta subscrevem, na 

forma Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM ao 

Exmº Sr. Paulo Sergio Lopes Mello, Md. Prefeito Municipal de 

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

competente possibilite que seja feita operação tapa buracos 

nas ruas Remijo Perecin Filho, Valeriano de Assunção e Roque 

de Lima. 

                                Sala das sessões, em 22 de maio de 2017. 

Vereadores: 

 

 LIDIOMAR VIEIRA “Curió”         JOÃO MIGUEL FERNANDES 

 

   JOSÉ ANTONIO DE SOUZA        VALINO GOULARTE GOMES 

 

            DAIANA NERIS SOUZA PEDROTTI 

 

 

 

Justificativa: 

  

   As ruas acima citadas necessitam urgentemente de 

manutenção, pois as mesmas estão todas esburacadas 

necessitando urgentemente de reparos. 



 

 

 

                                  INDICAÇAO 073/2017 

       Os Vereadores que esta subscrevem, na 

forma Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM ao 

Exmº Sr. Paulo Sergio Lopes Mello, Md. Prefeito Municipal de 

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

competente possibilite que sejam feitos os reparos necessários 

na estrada do Ribeirão do Ouro e da estrada que da acesso a 

Fazenda Ultramar. 

                                Sala das sessões, em 22 de maio de 2017. 

Vereadores: 

 

 LIDIOMAR VIEIRA “Curió”         JOÃO MIGUEL FERNANDES 

 

   JOSÉ ANTONIO DE SOUZA        VALINO GOULARTE GOMES 

 

            DAIANA NERIS DE SOUZA PEDROTTI 

 

 

Justificativa: 

  

    As estradas acima citadas estão necessitando de 

breves reparos em diversos pontos, assim sendo pedimos 

providencias por parte do senhor prefeito. 

 



 

 

                                  INDICAÇAO 074/2017 

 

       Os Vereadores que esta subscrevem, na 

forma Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM ao 

Exmº Sr. Paulo Sergio Lopes Mello, Md. Prefeito Municipal de 

Tacuru-MS, no sentido de que junto a Secretaria Municipal de 

Saúde estude uma maneira  de disponibilizar uma ambulância 

para prestar serviços na zona rural de nosso município. 

                                Sala das sessões, em 22 de maio de 2017. 

Vereadores: 

 

  MARCELO C. GARGANTINI MARQUES        LUZIA MONTIEL 

  

      ANDERSON MACIEL MARQUES      HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

 

 

 

Justificativa: 

  

    Tal pedido vem de encontro a varias reivindicações 

de munícipes moradores na zona rural de nosso município, que 

nos cobram este veiculo para eventuais atendimentos. 

 

 

 



 

 

 

                                  INDICAÇAO 075/2017 

 

       Os Vereadores que esta subscrevem, na 

forma Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM ao 

Exmº Sr. Paulo Sergio Lopes Mello, Md. Prefeito Municipal de 

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

o apoio necessário aos assentados do Assentamento Agua Viva 

que estão sem água, “grupo Recanto dos Coqueros”. 

                                Sala das sessões, em 22 de maio de 2017. 

Vereadores: 

 

  MARCELO C. GARGANTINI MARQUES        LUZIA MONTIEL 

  

      ANDERSON MACIEL MARQUES      HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

 

 

 

Justificativa: 

 

     Tal pedido esta sendo feito devido serem 43 

familias que estão sem água a vários dias, assim sendo pedimos 

o apoio por parte da prefeitura no sentido de solucionarmos 

este problema auxiliando na mão de obra e fornecimento de 

maquinários para a execução do serviço.  


