
 

 

       INDICAÇÃO 001/2017 

 

       Os Vereadores que esta subscrevem, na 

forma Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM ao 

Exmº Paulo Sergio Lopes Mello, Md. Prefeito Municipal de 

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

competente inicie a operação tapa buracos  na Rua Wilson 

Lopes até a esquina com a rua Antonio Batista de Alcântara. 

      Sala das sessões, em 02 de março de 2017. 

Vereadores: 

 

      LIDIOMAR VIEIRA “Curió”          JOSE  ANTONIO DE SOUZA 

 

Justificativa: 

 

 

    Aquele setor de nossa cidade esta necessitando 

urgentemente de reparos em seu asfalto, motivo pelo qual 

estamos fazendo este pedido.  

 

 

 

 

 

 



     

                                  INDICAÇÃO 002/2017 

 

       Os Vereadores que esta subscrevem, na 

forma Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM ao 

Exmº Paulo Sergio Lopes Mello, Md. Prefeito Municipal de 

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

competente inicie a operação tapa buracos  na Rua Manoel 

Peixoto da Paz, esquina com a rua Maximo Giacomo Destefani 

até a Rua Antonio Tomaz de Paiva. 

      Sala das sessões, em 02 de março de 2017. 

Vereadores: 

 

  LIDIOMAR VIEIRA “Curió”        JOSE ANTONIO DE SOUZA 

 

Justificativa: 

 

    Os logradouros acima citados  encontram-se quase 

que intransitáveis devido as enormes crateras existentes, 

pedimos  então as providencias por parte do executivo.  

 

 

 

 

    

 

 



 

       INDICAÇÃO 003/2017 

 

       O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

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

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

inicie a operação tapa buracos  na Rua Rufino Caceres e 

Antonio Tomaz de Paiva até a rua Wilson Lopes. 

      Sala das sessões, em 02 demarço de 2017. 

 

      LIDIOMAR VIEIRA “Curió” 

           Vereador  

 

Justificativa: 

 

    As referidas ruas necessitam urgentemente de 

reparos em diversos pontos, onde existem vários buracos que 

até estão ocasionando danos em veículos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       INDICAÇÃO 004/2017 

 

       O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

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

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

providencie a construção de quebra molas na esquina da rua 

Vanderli Ortiz Lima com a rua Silvestre Luiz Botta e na esquina  

da rua Varcelina Lima Alvarenga com a rua Silvestre Luiz Botta.   

      Sala das sessões, em 02 de março de 2017. 

 

      LIDIOMAR VIEIRA “Curió” 

           Vereador  

 

Justificativa: 

 

    Os setores acima mencionados necessitam 

urgentemente de quebra molas, pois alguns condutores de 

veículos que por ali passam  desenvolvem alta velocidade, 

pondo em risco as pessoas que por ali transitam. 

 

 

   

 

 

 



 

                                 INDICAÇÃO 005/2017 

 

       O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

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

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

uma ajuda de custo a aproximadamente 15 estudantes de 

faculdade de cursos superiores e cursos técnicos para irem 

diariamente a cidade de Dourados para estudar 

                                Sala das sessões em 02 de março de 2017. 

 

      MARCELO CARLOS GARGANTINI MARQUES 

                       Vereador  

 

Justificativa: 

 

     Estou fazendo este pedido, devido estas pessoas 

terem que se deslocar diariamente a cidade de Dourados, o que 

se torna muito oneroso, assim sendo, peço ao Sr. Prefeito que 

estude atentamente este pedido. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                 INDICAÇÃO 006/2017 

 

       O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

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

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

possibilite a construção de um limitador de velocidade na Av. 

José de La Paz Ortiz, nas proximidades de nosso ginásio 

municipal de esportes e nas proximidades da praça de nossa 

prefeitura municipal. 

      Sala das sessões, em 02 de março de 2017. 

 

      MARCELO CARLOS GARGANTINI MARQUES 

                       Vereador  

 

Justificativa: 

 

    A referida avenida tem um fluxo de veículos que 

por ali transitam todo o dia, e muitos dos condutores não 

respeitam a velocidade justamente pela falta de obstáculo para 

a redução de velocidade.   

 

 

 

 

 

 



 

                                 INDICAÇÃO 007/2017 

 

       O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

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 nas estradas 

do Assentamento Agua Viva, tal como a contenção   da erosão  

proveniente da Fazenda São Carlos. 

      Sala das sessões, em 02 de março de 2017. 

 

      MARCELO CARLOS GARGANTINI MARQUES 

                           Vereador  

 

Justificativa: 

 

                      Este pedido esta sendo feito, devido as precárias 

condições em que se encontram as referidas estradas que 

necessitam de inúmeros reparos, e, com referencia a erosão 

existente, a mesma aumenta dia a dia, sem contar que algumas 

pessoas estão jogando lixo no local.  

 

 

 

 

 

 



 

                                 INDICAÇÃO 008/2017 

 

       Os Vereadores que esta subscrevem, na 

forma Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM ao 

Exmº 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 

nas estradas do Assentamento Santa Renata. 

      Sala das sessões, em 02 de março de 2017. 

Vereadores: 

                                        ANDERSON MACIEL MARQUES      

        

                               MARCELO CARLOS GARGANTINI MARQUES 

      

 

Justificativa: 

 

                      Este pedido esta sendo feito, devido as precárias 

condições em que se encontram as referidas estradas que 

necessitam de inúmeros reparos, sem contar que diariamente 

recebemos cobranças dos moradores da região.  

 

 

 

 

 

 



 

                        

                                  INDICAÇÃO 009/2017 

 

       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 velha de Paranhos, da entrada do antigo posto do 

Moreschi até a divisa de nosso município, tal como a 

recuperação da ponte na Fazenda Novo Horizonte. 

      Sala das sessões, em 02 março de 2017. 

Vereadores: 

                                        ANDERSON MACIEL MARQUES      

        

                               MARCELO CARLOS GARGANTINI MARQUES 

      

 

Justificativa: 

 

    A referida estrada é muito utilizada, pois é de 

grande importância para o escoamento de produtos 

agropecuários da  região e esta necessitando de reparos, tal 

como reparos da ponte na fazenda Novo Horizonte que precisa 

de consertos urgentemente.  

 

 



 

 

                                  INDICAÇÃO 010/2017 

 

       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 

no sistema de iluminação publica na Rua Vanderli Ortiz Lima, 

principalmente nas quadras nas proximidades de nosso estádio 

municipal   

      Sala das sessões, em 02 março de 2017. 

Vereadores: 

 

       JOAO MIGUEL FERNANDES     DAIANA NERIS DE SOUZA PEDROTTI 

     

 

Justificativa: 

 

    Aquele setor da cidade esta completamente as 

escuras, pedimos então ao Sr. Prefeito que dentro das 

possibilidades solucione este problema.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                  INDICAÇÃO 011/2017 

 

       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 aterramentos na 

tubulação feita no final da Rua Vanderli Ortiz Lima, nas 

proximidades de nossa horta municipal   

      Sala das sessões, em 02 março de 2017. 

Vereadores: 

 

       JOAO MIGUEL FERNANDES     DAIANA NERIS DE SOUZA PEDROTTI 

     

 

Justificativa: 

 

    A referida tubulação com as ultimas chuvas esta se 

desfazendo e se não forem tomadas as devidas providencias o 

mais breve possível, o serviço poderá ser prejudicado, pois já 

existem vários tubos descobertos.  

 

 

 

 

 



 

 

                                  INDICAÇÃO 012/2017 

 

       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 

nas Rua Rufino Cáceres e Manoel Peixoto da Paz. 

      Sala das sessões, em 02 março de 2017. 

Vereadores: 

 

       JOAO MIGUEL FERNANDES     DAIANA NERIS DE SOUZA PEDROTTI 

     

 

Justificativa: 

 

                      As referidas ruas encontram-se quase que 

intransitáveis, pedimos então que sejam feitos os reparos 

necessários o mais breve possível. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                 

                                 INDICAÇÃO 013/2017 

 

       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 instalados redutores de 

velocidade em frente a Escola Cleto de Moraes Costa, Escola 

Cecilia M. Honda Perecin, Creche Municipal e Banco do Brasil. 

      Sala das sessões, em 02 março de 2017. 

Vereadores: 

 

       JOAO MIGUEL FERNANDES     DAIANA NERIS DE SOUZA PEDROTTI 

     

 

Justificativa: 

 

   Os pontos acima mencionados tem diariamente um 

grande fluxo de veículos e muita vezes os seus condutores não 

respeitam o limite de velocidade, pondo em risco de vida as 

pessoas que por ali transitam.  

 

 

 

 

 

 



 

 

                                 

                                 INDICAÇÃO 014/2017 

 

       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 colocados bancos no canteiro 

central em frente a nossa casa lotérica. 

      Sala das sessões, em 02 março de 2017. 

Vereadores: 

 

       JOAO MIGUEL FERNANDES     DAIANA NERIS DE SOUZA PEDROTTI 

     

 

Justificativa: 

 

    Tal pedido esta sendo feito devido constantemente 

aglomerarem-se um grande número de pessoas que 

freqüentam aquele estabelecimento e não tem onde 

abrigarem-se principalmente nos fortes dias de calor até que a 

referida lotérica abra.  

 

 

 

 

 



 

 

 

       INDICAÇÃO 015/2017 

 

       Os Vereadores que esta subscrevem, na 

forma Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM ao 

Exmº Paulo Sergio Lopes Mello, Md. Prefeito Municipal de 

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

competente possibilite a revisão geral do sistema de iluminação 

publica de nossa cidade. 

      Sala das sessões, em 02 de março de 2017. 

Vereadores: 

 

     JOSE ANTONIO DE SOUZA            LIDIOMAR VIEIRA “Curio” 

 

 

 

Justificativa: 

 

    Estamos fazendo este pedido devido haverem nas 

ruas e avenidas de nossa cidade um grande numero de 

luminárias que necessitam de revisão, pois temos vários pontos 

as escuras, assim sendo, pedimos a compreensão por parte do 

Sr. Prefeito.   

 

 

 



 

 

                                 INDICAÇÃO 0016/2017 

 

       O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

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

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

possibilite que sejam recolhidos os entulhos depositados nos 

canteiros e terrenos baldios de nossa cidade. 

      Sala das sessões, em 02 de março de 2017. 

 

      HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

             Vereador  

 

Justificativa: 

 

                      Este pedido esta sendo feito, devido existirem 

vários pontos em nossa cidade onde existem entulhos 

depositados, havendo então a necessidade de que seja feito o 

recolhimento por parte da prefeitura.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                 INDICAÇÃO 017/2017 

 

       O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ao Exmº 

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

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

possibilite que sejam colocadas as placas de nomenclaturas nas 

ruas e avenidas de nossa cidade. 

      Sala das sessões, em 06 de março de 2017. 

 

      HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

               Vereador  

 

Justificativa: 

 

                      Este pedido esta sendo feito, devido a maioria das 

ruas e avenidas de nossa cidade não possuírem placas de 

nomenclatura, o que dificulta principalmente o trabalho dos 

correios na entrega de correspondências.  

 

 

 

 

 



 

                                 INDICAÇÃO 018/2017 

 

       Os Vereadores que esta subscrevem, na 

forma Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM ao 

Exmº Paulo Sergio Lopes Mello, Md. Prefeito Municipal de 

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

competente possibilite que seja feito o patrolamento e demais 

reparos necessários nas estradas que dão acesso as fazendas 

Joalice, Santa Carmem, São Joaquim,  Fazenda Botelha, Santa 

Fé, Renascer, Santa Maria, Faz Amambai e Fazenda Caravagio. 

      Sala das sessões, em 06 de março de 2017. 

Vereadores: 

 

     JOAO MIGUEL FERNANDES         DAIANA NERIS DE SOUZA PEDROTTI 

 

Justificativa: 

  

    As estradas acima mencionadas necessitam 

urgentemente de reparos, tais como patrolamento e aterros 

em vários pontos. 

 

 

 

 

 

 



 

                                 INDICAÇÃO 0019/2017 

 

       Os Vereadores que esta subscrevem, na 

forma Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM ao 

Exmº Paulo Sergio Lopes Mello, Md. Prefeito Municipal de 

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

competente possibilite que seja feito o patrolamento e demais 

reparos necessários na estrada que liga da rodovia 

Tacuru/Iguatemi  até   a Fazenda Brasilia. 

      Sala das sessões, em 06 de março de 2017. 

Vereadores: 

 

     JOAO MIGUEL FERNANDES         DAIANA NERIS DE SOUZA PEDROTTI 

 

Justificativa: 

  

    A estrada acima mencionada é de grande 

importância para os moradores daquela região e esta 

necessitando de urgentes reparos. 

      

 

 

      

 

 

 



 

                                 INDICAÇÃO 020/2017 

 

       Os Vereadores que esta subscrevem, na 

forma Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM ao 

Exmº Paulo Sergio Lopes Mello, Md. Prefeito Municipal de 

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

competente possibilite que seja feito o patrolamento das 

estradas do Assentamento Vitória da Fronteira. 

      Sala das sessões, em 06 de março de 2017. 

Vereadores: 

 

     JOAO MIGUEL FERNANDES         DAIANA NERIS DE SOUZA PEDROTTI 

 

Justificativa: 

  

    Estamos fazendo este pedido, devido as estradas do 

Assentamento Vitoria da Fronteira estarem avariadas em 

diversos pontos, e necessitam de diversos reparos. 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                 INDICAÇÃO 021/2017 

 

       Os Vereadores que esta subscrevem, na 

forma Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM ao 

Exmº Paulo Sergio Lopes Mello, Md. Prefeito Municipal de 

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

competente possibilite que seja construído quebra molas em 

frente ao Centro de Saúde  Nair Maria Bressan, na Rua José 

Carlos Castro Alexandria. 

      Sala das sessões, em 06 de março de 2017. 

Vereadores: 

 

     JOAO MIGUEL FERNANDES         DAIANA NERIS DE SOUZA PEDROTTI 

 

Justificativa: 

  

    Este pedido esta sendo feito, devido a falta de um 

quebra molas no local, pois muitos veículos que por ali 

trafegam passam em alta velocidade, considerando-se ainda 

que é um local de grande fluxo de pedestres.      

 

 

 

 

 



 

                                 INDICAÇÃO 022/2017 

 

       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 construído quebra molas em 

frente ao Centro de Saúde  Nair Maria Bressan, na Rua José 

Carlos Castro Alexandria. 

      Sala das sessões, em 06 de março de 2017. 

Vereadores: 

 

     JOAO MIGUEL FERNANDES         DAIANA NERIS DE SOUZA PEDROTTI 

 

Justificativa: 

  

    Este pedido esta sendo feito, devido a falta de um 

quebra molas no local, pois muitos veículos que por ali 

trafegam passam em alta velocidade, considerando-se ainda 

que é um local de grande fluxo de pedestres.      

 

 

 

 

 

 



 

 

                                 INDICAÇÃO 023/2017 

 

       Os Vereadores que esta subscrevem, na 

forma Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM ao 

Exmº Paulo Sergio Lopes Mello, Md. Prefeito Municipal de 

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

competente possibilite que seja construído quebra molas na 

Rua das Flores, no Conjunto Habitacional Hilda Durê. 

      Sala das sessões, em 06 de março de 2017. 

Vereadores: 

 

     JOAO MIGUEL FERNANDES         DAIANA NERIS DE SOUZA PEDROTTI 

 

Justificativa: 

  

   Este pedido vem de encontro a varias reivindicações 

dos moradores da referida rua, que nos cobram 

freqüentemente, assim sendo, pedimos o empenho do Sr. 

Prefeito neste sentido. 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                 INDICAÇÃO 024/2017 

 

       Os Vereadores que esta subscrevem, na 

forma Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM ao 

Exmº Paulo Sergio Lopes Mello, Md. Prefeito Municipal de 

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

competente possibilite que seja feita a sinalização geral de 

transito de  todas as ruas e avenidas de nossa cidade . 

      Sala das sessões, em 06 de março de 2017. 

Vereadores: 

 

     JOAO MIGUEL FERNANDES         DAIANA NERIS DE SOUZA PEDROTTI 

 

Justificativa: 

  

                      Este pedido esta sendo feito, devido nossas ruas e 

avenidas estarem praticamente sem nem uma sinalização de 

transito, pois é comum ocorrerem acidentes com  freqüência, 

assim sendo, pedimos o empenho por parte do Executivo. 

 

 

 

 

 

 



 

                                 INDICAÇÃO 025/2017 

 

      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 possibilite 

que sejam colocados tambores com suportes para a colocação 

do lixo no posto de saúde na Aldeia Sassoró. 

      Sala das sessões, em 06 de março de 2017. 

                                                      

                                                 LUZIA NONTIEL       

                  Vereadora                 

 

Justificativa: 

  

                     Estou fazendo este pedido devido não existir 

tambores para depositar o lixo no referido posto, sendo que 

animais espalham o lixo depositado em sacos frágeis, o que 

pode até as pessoas serem contaminadas com alguma infecção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                 INDICAÇÃO 026/2017 

 

       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 ao setor competente 

possibilite que sejam  feitos os reparos gerais nas estradas das 

Aldeias Sassoró e Jaguapiré. 

      Sala das sessões, em 06 de março de 2017. 

Vereadores: 

            

           LUZIA NONTIEL                       VALINO GOULARTE GOMES     

 

Justificativa: 

  

    Tal pedido esta sendo feito, devido ao péssimo 

estado de conservação das estradas das referidas aldeias, pois 

as mesas necessitam de reparos, sem contar que os ônibus 

escolares de nosso município transitam por estas estradas 

diariamente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                 INDICAÇÃO 027/2017 

 

       Os Vereadores que esta subscrevem, na 

forma Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM ao 

Exmº Paulo Sergio Lopes Mello, Md. Prefeito Municipal de 

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

competente possibilite que sejam construídos quebra molas na 

Travessa Antonio Dantas da Rocha. 

      Sala das sessões, em 06 de março de 2017. 

Vereadores: 

 

DAIANA NERIS DE SOUZA PEDROTTI  JOÃO MIGUEL FERNANDES 

     

 

Justificativa: 

 

    A referida travessa é um local de intensa 

movimentação de pedestres, principalmente de  crianças, e é 

comum vermos crianças  brincando no local e muitas pessoas 

passam por ali em alta velocidade,   pondo em risco a vida das 

mesmas,  sendo que já ouve acidente no local. Cremos então 

que com a construção de quebra molas nas duas entradas da 

travessa ira ajudar muito.   

 

 



 

 

 

       INDICAÇAO 028/2017 

 

       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 junto ao setor competente possibilite  

que a ponte que da acesso a escola da Missão na Aldeia Sassoró 

seja mudada de lugar. 

      Sala das sessões, em 06 de março de 2017. 

 

                                                       VALINO  GOULATE GOMES     

                Vereador 

 

Justificativa: 

  

    A referida ponte encontra-se em um local muito 

baixo e, em época de chuvas mais intensas a ponte fica 

completamente encoberta pela agua e impossibilita das 

pessoas passarem, assim sendo, peço que sejam tomadas as 

devidas providencias para que esta ponte seja mudada  para 

um lugar mais alto. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

       INDICAÇAO 029/2017 

 

       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 ao setor competente 

possibilite  que seja feito o patrolamento da estrada que da 

acesso a antiga fecularia Salto Pilão. 

      Sala das sessões, em 13 de março de 2017. 

Vereadores: 

 

JOÃO MIGUEL FERNANDES  DAIANA NERIS DE SOUZA PEDROTTI 

 

      JOSÉ ANTONIO DE SOUZA 

 

Justificativa: 

  

    A referida indicaçao esta sendo apresentada devido 

a necessidade urgente de se fazer o patrolamento da referida 

estrada que esta em precárias condições.  

 

 

 



 

 

 

       INDICAÇAO 030/2017 

 

       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 ao setor competente 

possibilite  que seja feito o patrolamento e demais reparos 

necessários da estrada do Assentamento Água Viva, na altura 

dos lotes  152, 155, 156, 157 e 166.  

      Sala das sessões, em 13 de março de 2017. 

Vereadores: 

 

JOÃO MIGUEL FERNANDES  DAIANA NERIS DE SOUZA PEDROTTI 

 

      JOSÉ ANTONIO DE SOUZA 

 

Justificativa: 

  

                      Estamos fazendo este pedido, devido as péssimas 

condições em que se encontra aquele trecho de estrada, que 

esta precisando de reparos urgentes. 

 

 

 



 

 

       INDICAÇAO 031/2017 

 

       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 junto ao setor competente possibilite  

que  seja feito o preparo do solo para cultivo nas aldeias 

Sassoró e Jaguapiré. 

      Sala das sessões, em 13 de março de 2017. 

 

 

      VALINO GOULARTE GOMES 

     Vereador  

 

 

Justificativa: 

  

   Tal pedido esta sendo feito devido aproximar-se a 

época de plantio e existem vários membros de nossas 

comunidades indígenas que querem começar o cultivo de suas 

lavouras.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       INDICAÇAO 032/2017 

 

       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 ao setor competente 

possibilite  que seja feito quebra molas na avenida Francisco 

Serejo Neto, nas proximidades da oficina do Sr. Reinaldo.  

      Sala das sessões, em 13 de março de 2017. 

Vereadores: 

 

JOÃO MIGUEL FERNANDES  DAIANA NERIS DE SOUZA PEDROTTI 

 

      JOSÉ ANTONIO DE SOUZA 

 

Justificativa: 

  

     Este pedido esta sendo feito, devido aquele setor 

da avenida Francisco Serejo Neto ser de trafego intenso e 

muitos condutores trafegam por ali em alta velocidade. 

 

 

 

 



 

 

 

       INDICAÇAO 033/2017 

 

       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 junto ao setor competente possibilite  

que  seja feita a abertura do canteiro central da Av. José Carlos 

Castro Alexandria em frente ao Centro de Saúde Nair Maria 

Bressan para que sejam feitos estacionamentos para veículos. 

      Sala das sessões, em 13 de março de 2017. 

 

 

      JOSÉ ANTONIO DE SOUZA 

            Vereador  

 

 

Justificativa: 

  

     Tal pedido esta sendo feito, devido a falta de local 

para se estacionar veículos nas proximidades de nosso centro 

de saúde, sendo que se abrir o canteiro central o problema será 

amenizado.  

 

 

 

 



 

 

 

       INDICAÇAO 034/2017 

 

       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 Departamento Municipal de 

Esportes possibilite incentivos para  que  os atletas da Aldeia 

Sassoró  possam participar de campeonatos de futebol em 

localidades  fora de nosso município. 

      Sala das sessões, em 13 de março de 2017. 

 

 

                 LUZIA MONTIEL 

             Vereadora  

 

 

Justificativa: 

  

    Venho junto ao Sr. Prefeito pedir o seu empenho 

junto ao departamento de esportes para que nossos atletas 

tenham condições de se deslocarem para participarem de 

competições na região, incentivos tais como o transporte dos 

atletas, diária do motorista, combustível, uniformes e ajuda de 

custo para alimentação. 

 

 



 

 

 

 

       INDICAÇAO 035/2017 

 

       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 ao setor competente 

possibilite  que  seja feito o patrolamento e demais reparos nas 

estradas da Colonia Botelha Guassú . 

      Sala das sessões, em 13 de março de 2017. 

Vereadores 

 

MARCELO C. GARGANTINI MARQUES     ANDERSON MACIEL MARQUES 

 

 

Justificativa: 

  

    Este pedido esta sendo feito, devido as estradas da 

Colonia Botelha Guassú necessitarem de reparos em vários 

pontos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       INDICAÇAO 036/2017 

 

       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 ao setor competente 

possibilite  que  seja feito o patrolamento e demais reparos nas 

estradas da Colonia Botelha Y. 

      Sala das sessões, em 13 de março de 2017. 

Vereadores 

 

MARCELO C.  GARGANTINI MARQUES  ANDERSON MACIEL MARQUES 

 

 

Justificativa: 

  

                      Estou fazendo este pedido com base em diversos 

pedidos dos moradores da Colonia Botelha Y e região, pois 

existem vários pontos críticos, principalmente nas 

proximidades da Fazenda Colina.  

 

 

 

 

 

 



 

 

       INDICAÇAO 037/2017 

 

       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 ao setor competente 

possibilite  que  seja feito aterro de 100 metros na estrada auto 

da serra que da acesso a Fazenda Pinheirinho 

aproximadamente pra frente da Fazenda Boa Sorte 200 metros 

em cima da tubulação existente no local. 

      Sala das sessões, em 20 de março de 2017. 

Vereadores 

 

  MARCELO C.  GARGANTINI MARQUES     ANDERSON MACIEL MARQUES 

 

 

Justificativa: 

  

     Tal pedido esta sendo feito devido o aterro 

existente ser muito curto e nos dias de fortes chuvas a água 

inunda a estrada  e esta causando erosão, havendo então a 

necessidade de se fazer um aterro maior. 

 

 

 

 



 

 

       INDICAÇAO 038/2017 

 

       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 ao setor competente 

possibilite  que  seja feito um sistema de contenção da água 

que desce da Rua Manoel Peixoto da Paz para a Rua Luiz de 

Paula desde a esquina com a rua José Carlos Castro Alexandria, 

sendo que o cidadão Cicero Augusto Escobar Lopes da casa nº 6 

nos dias de fortes chuvas tem sua residência invadida pela 

água. 

      Sala das sessões, em 20 de março de 2017. 

Vereadores 

 

  MARCELO C.  GARGANTINI MARQUES     ANDERSON MACIEL MARQUES 

 

 

Justificativa: 

  

      Estamos fazendo este pedido para que sejam 

tomadas as devidas providencias, para assim acabar com este 

transtorno. 

 

 



 

 

 

       INDICAÇAO 039/2017 

 

       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 junto ao setor competente possibilite  

que  seja disponibilizado mais um ônibus para o transporte de 

alunos  da aldeia Jaguapiré. 

 

                                Sala das sessões, em 13 de março de 2017. 

 

 

      VALINO GOULARTE GOMES 

            Vereador  

 

 

Justificativa: 

  

    Estou fazendo este pedido devido a grande 

demanda de alunos da Aldeia Jaguapiré que estudam na nossa 

cidade, aproximadamente oitenta alunos e apenas um ônibus 

não é o suficiente. 

 

 



 

 

 

       INDICAÇAO 040/2017 

 

       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 ao setor competente 

possibilite  que  seja feita a atualização do portal da 

transparência da Prefeitura Municipal de Tacuru. 

      Sala das sessões, em 20 de março de 2017. 

Vereadores 

 

  MARCELO C.  GARGANTINI MARQUES     ANDERSON MACIEL MARQUES 

 

 

Justificativa: 

  

     Estamos fazendo este pedido devido o portal da 

transparência da Prefeitura Municipal de Tacuru-MS estar 

desatualizado. 

 

 

 

 



 

 

 

       INDICAÇAO 041/2017 

 

       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 ao setor competente 

possibilite  que  seja feita a operação tapa buracos e o reparo 

das luminárias na Rua Manoel Elias Lomes. 

      Sala das sessões, em 27 de março de 2017. 

Vereadores 

 

         JOÃO MIGUEL FERNANDES     DAIANA NERIS DE SOUZA PEDROTTI 

 

 

Justificativa: 

  

     Estamos fazendo este pedido devido a necessidade 

de se fazer os reparos na citada rua tal como a restauração das 

luminárias publicas da mesma. 

 

 

 

 



 

 

 

       INDICAÇAO 042/2017 

 

       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 ao setor competente 

possibilite  que  seja feito o aterro e tubulação na estrada do 

Assentamento Agua Viva na altura do lote 95 da Srª Josefa 

Matias Alves. 

      Sala das sessões, em 27 de março de 2017. 

Vereadores 

 

  MARCELO C.  GARGANTINI MARQUES     ANDERSON MACIEL MARQUES 

 

 

Justificativa: 

  

    Tal pedido esta sendo feito, devido existir naquele 

local um mina de água e a referida estrada estar interditada, 

impedindo o acesso dos moradores da região, sendo que a 

única solução será fazer a tubulação e aterramento no local 

para se evitar a erosão. 

 

 



 

 

 

       INDICAÇAO 043/2017 

 

       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 ao setor competente 

possibilite  que  seja feito o reparo da ponte na Fazenda Novo 

Horizonte na estrada velha de Paranhos 

      Sala das sessões, em 27 de março de 2017. 

Vereadores 

 

  MARCELO C.  GARGANTINI MARQUES     ANDERSON MACIEL MARQUES 

 

 

Justificativa: 

  

     Estamos fazendo este pedido devido as precárias 

condições em que esta a referida ponte que esta necessitando 

de urgentes reparos e impossibilitando até mesmo do ônibus 

escolar buscar os alunos da região.  

 

 

 



 

 

 

 

       INDICAÇAO 044/2017 

 

       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 ao setor competente 

possibilite  que  seja feita a abertura do canteiro central da 

avenida José de La Paz Ortiz,  em frente ao ginásio municipal 

Mancine e Lopes para gerar mais estacionamentos para 

veículos.  

      Sala das sessões, em 27 de março de 2017. 

Vereadores 

 

    ANDERSON MACIEL MARQUES      MARCELO C. GARGANTINI MARQUES 

 

 

Justificativa: 

  

    Estamos fazendo este pedido, devido a falta de 

estacionamentos para veículos naquele local, assim sendo com 

a abertura daquele  canteiro o problema será amenizado. 

 

 



 

 

 

 

 

       INDICAÇAO 045/2017 

 

       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 seja feita a reforma de nossa Escola 

Estadual Cleto de Moraes Costa. 

 

                                Sala das sessões, em 27 de março de 2017. 

 

 

                                HELCIO REGIS VIUDES SANCHES       

               Vereador  

 

 

Justificativa: 

  

 

              Estou fazendo este pedido devido a necessidade da 

reforma de nossa escola, considerando-se ainda que a mesma 

não é reformada a aproximadamente vinte anos. 

  

 



 

 

 

       INDICAÇAO 046/2017 

 

       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 da compra de 

uma área de terra para se fazer a extração . 

                                Sala das sessões, em 27 de março de 2017. 

 

 

                                HELCIO REGIS VIUDES SANCHES       

               Vereador  

 

 

Justificativa: 

  

     Tal pedido esta sendo feito, devido nosso 

município não possuir uma área para se fazer a extração de 

terra.  

 

 

 

 



 

 

       INDICAÇAO 047/2017 

 

       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 refazer a entrada da chácara São José, de propriedade 

do Sr. Gerson Barbosa da Silva. 

                                Sala das sessões, em 27 de março de 2017. 

Vereadores  

 

    

 MARCELO C. GARGANTINI MARQUES   ANDERSON MACIEL MARQUES 

     

 

 

Justificativa: 

  

    A entrada da referida chácara foi mudada de lugar 

devido a construção do aterro na entrada da cidade, sendo que 

nesta data o proprietário esta fazendo este pedido para que a 

administração refaça esta entrada.  

 

 

 



 

 

       INDICAÇAO 048/2017 

 

       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 uma canaleta de concreto entre a escola municipal 

Gregório Vilhalva  e o prédio de nosso anfiteatro municipal para 

o escoamento da água da chuva. 

                                Sala das sessões, em 03 de abril de 2017. 

Vereadores  

 

     JOSÉ ANTONIO DE SOUZA                    LIDIOMAR VIEIRA “Curió” 

 

DAIANA NERIS DE SOUZA PEDROTTI      VALINO GOULARTE GOMES 

 

    JOÃO MIGUEL FERNANDES  

     

Justificativa: 

  

    Estamos fazendo este pedido, devido nos dias de 

fortes chuvas a água se acumula no local acima citado não 

tendo como escoar.  

 

 

 



 

 

 

       INDICAÇAO 049/2017 

 

       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 quebra 

molas em frente a 1ª Igreja Batista na Rua Luiz de Paula e na 

Av. José de La Paz Ortiz, saindo para o município de Sete 

Quedas começando nas proximidades da Auto Elétrica Feliz 

Natal.  

                                Sala das sessões, em 03 de abril de 2017. 

 

 

                                HELCIO REGIS VIUDES SANCHES       

               Vereador  

 

 

Justificativa: 

  

     Tal pedido esta sendo feito, devido os condutores 

de veículos desenvolverem alta velocidade nos locais acima 

citados.  

 

 



 

 

 

       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.  



 

 

 

                                  INDICAÇAO 076/2017 

       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 

no sistema de iluminação publica na Rua Izidora Vilhalva. 

                                Sala das sessões, em 30 de maio de 2017. 

Vereadores: 

 

 JOÃOMIGUEL FERNANDES        LIDIOMARVIEIRA “Curió” 

 

   JOSÉ ANTONIO DE SOUZA        VALINO GOULARTE GOMES 

 

            DAIANA NERIS DE SOUZA PEDROTTI 

 

 

Justificativa: 

  

     Estamos fazendo este pedido devido existirem um 

grande numero de luminárias com defeito na citada rua motivo 

pelo qual vimos junto ao executivo pedir providencias. 

 

 



 

 

                                  INDICAÇAO 077/2017 

       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 recolocadas placas de 

sinalização de transito nas ruas e avenidas de nossa cidade. 

                                Sala das sessões, em 06 de junho de 2017. 

Vereadores: 

 

 JOÃOMIGUEL FERNANDES        LIDIOMARVIEIRA “Curió” 

 

   JOSÉ ANTONIO DE SOUZA        VALINO GOULARTE GOMES 

 

            DAIANA NERIS DE SOUZA PEDROTTI 

 

 

Justificativa: 

  

     Tal pedido esta sendo feito, devido praticamente 

não existirem placas de sinalização de transito nas ruas e 

avenidas de nossa cidade, o que tem ocasionado vários 

acidentes, assim sendo, pedimos urgentes providencias. 

 

 



 

 

                               

                                  INDICAÇAO 078/2017 

 

       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 colocado um guarda na Escola Estadual 

Cleto de Moraes Costa onde temos uma sala de aula do 

município. 

                                Sala das sessões, em 06 de junho de 2017. 

Vereadores: 

 

  HELCIO REGIS VIUDES SANCHES                LUZIA MONTIEL 

  

 ANDERSON MACIEL MARQUES      MARCELO C. GARGANTINI MARQUES 

 

 

 

Justificativa: 

 

    Estamos fazendo este pedido devido a necessidade 

de mais uma pessoa para exercer a função de guarda na 

referida escola, assim sendo pedimos que esta proposta seja 

analisada.  



 

 

                                  INDICAÇAO 079/2017 

       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 consertos 

necessários na tubulação no córrego Tacuru no final na Rua 

Gilberto Vilhalva Oviedo nas proximidades da empresa Erva 

Mate Sete Quedas. 

                                Sala das sessões, em 06 de junho de 2017. 

Vereadores: 

 

 JOSÉ ANTONIO DE SOUZA        LIDIOMARVIEIRA “Curió” 

 

   JOÃO MIGUEL FERNANDES        VALINO GOULARTE GOMES 

 

            DAIANA NERIS DE SOUZA PEDROTTI 

 

 

Justificativa: 

  

     Tal pedido esta sendo feito, devido a tubulação 

estar totalmente a descoberto e a erosão vem avançando 

rapidamente. 

 



 

 

INDICAÇÃO 080/2017 

 

    O Vereador que esta subscrevem, na 

forma Regimental, após ouvido o Douto plenário, INDICA ao 

Prefeito Municipal Sr. Carlos Alberto Pelegrini, junto a 

Secretaria competente, no sentido para que seja feito o 

Patrolamento  e demais reparos na estrada do Assentamento 

Santa Renata. 

 

   Sala das Sessões em 07 de Agosto de 2017. 

 

ANDERSON MACIEL MARQUES 

Vereador 

 

 

Justificativa. 

                         As estradas acima citadas estão necessitando de 

patrolamento e reparos em diversos pontos, assim sendo 

pedimos providencias por parte do senhor prefeito. 

 

 

 

 

 



 

 

INDICAÇÃO 081/2017 

 

    Os Vereadores que esta subscrevem, na forma 

regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM ao Sr. Prefeito 

Municipal Sr. Carlos Alberto Pelegrini, que junto a Secretaria de Educação, 

estude uma forma de contratar os Professores para lecionar nas escolas 

das Aldeias Sassoró e Jaguapiré somente Professores qualificados, ou seja, 

com o ensino superior completo ou que esteja concluindo, e que seja 

somente professores Indígenas. 

 

    Sala das Sessões em 07 de agosto de 2017. 

 

VALINO GOULARTE GOMES               PAULO SERGIO LOPES MELLO             

 

 JOSÉ ANTONIO DE SOUZA                   JOÃO MIGUEL FERNANDES               

 

                         DAIANA NERIS DE SOUZA PEDROTTI 

 

 

Justificativa. 

                       Apresentamos esta indicação por estarmos preocupados com 

a qualidade do ensino nas escolas indígenas, tendo em vista que alguns 

professores que hoje lecionam nas citadas escolas ainda cursam o ensino 

médio. 

 

 

 



 

 

INDICAÇÃO 082/2017 

 

                                               Os Vereadores que esta subscrevem, na forma 

regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM ao Sr. Prefeito 

Municipal Sr. Carlos Alberto Pelegrini, que junto a Secretaria de 

Agricultura, comece o preparo do solo nas aldeias Sassoró e Jaguapiré 

para o plantio.  

 

    Sala das Sessões em 07 de Agosto de 2017. 

 

VALINO GOULARTE GOMES               PAULO SERGIO LOPES MELLO             

 

 JOSÉ ANTONIO DE SOUZA                   JOÃO MIGUEL FERNANDES               

 

                         DAIANA NERIS DE SOUZA PEDROTTI 

 

Justificativa. 

  Apresentei a referida Indicação devido as muitas 

reivindicações dos moradores das referidas aldeias, pedindo que seja feito 

este preparo o quanto antes e assim quando as chuvas chegarem o plantio 

seja feito. 

 

 

 

 



 

 

INDICAÇÃO 083/2017 

 

       Os Vereadores que esta subscreve, na forma 

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

Carlos Alberto Pelegrini, Md. Prefeito Municipal de Tacuru-MS, 

no sentido de que estude as possibilidades fazer quebra molas 

em frente a Auto Elétrica do Edinho na Rua Valeriano Assunção                                 

                            Sala das sessões, em 07 de Agosto de 2017. 

 

      

JOSÉ ANTONIO DE SOUZA                        VALINO GOULARTE GOMES                

 

  PAULO SERGIO LOPES MELLO                JOÃO MIGUEL FERNANDES               

 

                         DAIANA NERIS DE SOUZA PEDROTTI 

 

 

                             

 

Justificativa: 

  

     Tal pedido esta sendo feito, devido os condutores 

de veículos desenvolverem alta velocidade nos locais acima 

citados, podendo causar um grave acidente no local. 

 

 



 

 

 

INDICAÇÃO 084/2017 

 

      A Vereadora que esta subscreve, na Forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICA ai Ilm. Prefeito 

Municipal, Sr. Carlos Alberto Pelegrini, que disponibilize um ônibus para 

transporte dos Evangélicos das Aldeias Sassoró e Jaguapiré para outras 

cidades. 

 

      Sala das Sessões em 14 de Agosto de 2017. 

 

 

LUZIA MONTIEL 
Vereadora 

 
 
 
Justificativa: 
  Apresentei a referida Indicação, atendendo uma solicitação 
dos Moradores das referidas aldeias, pois os mesmos necessitam 
constantemente se deslocar para Cultos e encontros Religiosos nas 
cidades vizinhas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INDICAÇÃO 085/2017 

 

 

      O Vereador que esta subscreve na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário INDICA ao Exmº Prefeito 

Municipal, Sr. Carlos Alberto Pelegrini, que seja colocada a Luminária no 

poste em frente à Escola Estadual Prof. Cleto de Moraes Costa. 

 

       Sala das Sessões em 14 de Agosto de 2017. 

 

 

HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

Vereador  

 

 

Justificativa: 

              Na última semana a ENERGISA fez a troca do Poste em frente 

ao referido Colégio para aumento da Tensão na rede e não recolocou a 

Luminária, sendo que o local é muito movimentado pelos alunos, 

necessitando que se resolva o mais breve possível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INDICAÇÃO  086/2017 

 

 

 

    O Vereador que esta subscreve na forma 

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

Municipal. Sr. Carlos Alberto Pelegrini que juntamente com a Secretaria de 

Obras e serviços Urbanos mande fazer quebra-molas de alto relevo em 

frente a Escola Estadual Prof. Cleto de Moraes Costa e em frente a Escola 

Municipal, Professora Cecilia Mutsumi Honda Perecin. 

 

    Sala das sessões em 21 de Agosto de 2017. 

 

 

 

HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

Vereador 

 

 

Justificativa: 

  Apresentei a referida Indicação visando a maior segurança 

dos alunos que circular em frente às referidas escola, tendo em vista ser 

um local onde os ônibus escolares deixam os alunos, e o fluxo de carros é 

muito grande. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INDICAÇÃO 087/2017 

 

 

    O vereador que esta subscreve na forma 

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

Municipal, Sr. Carlos Alberto Pelegrini, juntamente com a Secretaria de 

Obras e Serviços Urbanos, que estude a possibilidade de fazer 

estacionamento no canteiro em frente a Escola Estadual Prof. Cleto de 

Moraes Costa. 

 

    Sala das Sessões, em 21 de Agosto de 2017. 

 

 

 

HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

Vereador  

 

 

 

 

Justificativa: 

  Apresentei a referida indicação, devido a necessidade de 

ampliar o estacionamento em frente a referida escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INDICAÇÃO 088/2017 

 

 

 

    O Vereador que esta subscreve, na forma 

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

Municipal, Sr. Carlos Alberto Pelegrini, juntamente com a secretaria de 

Obras e Serviços Urbanos, que estude a possibilidade de fazer mais quebra 

molas na rua Silvestre Luiz Botta. 

 

    Sala das Sessões, em 21 de Agosto de 2017. 

 

 

 

HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

Vereador 

 

 

Justificativa: 

  Apresentei a referida Indicação, atendendo a solicitações dos 

moradores da referida rua, pois o trafego de motos em alta velocidade no 

local é constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INDICAÇÃO 089/2017 

 

 

 

                 Os Vereadores que esta subscrevem, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM ao Sr. Prefeito 

Municipal, Sr. Carlos Alberto Pelegrini, juntamente com a Secretaria de 

Agricultura, mande fazer o Preparo do Solo nos Assentamentos Santa 

Renata, Assentamento Água Viva, Assentamento São José, e Colônias 

Botelhas Y e Guassú. 

 

    Sala das Sessões em 21 de Agosto de 2017. 

 

Vereadores: 

 

JOÃO MIGUEL FERNANDES                         JOSÉ ANTONIO DE SOUZA                         

 

VALINO GOULARTE GOMES                     PAULO SERGIO LOPES MELLO                 

 

                         DAIANA NERIS DE SOUZA PEDROTTI 

 

 

 

Justificativa: 

  Apresentei a referida Indicação, devido à necessidade do 

preparo do solo das referidas localidades, tendo em vista que os 

agricultores têm pressa para que o plantio seja feito. 

 

 

 

 



 

 

 

 

INDICAÇÃO 090/2017 

 

 

                 Os Vereadores que esta subscrevem, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM ao Sr. Prefeito 

Municipal, Sr. Carlos Alberto Pelegrini, juntamente com a Secretaria de 

Obras, mande fazer o Patrolamento e os reparos necessários nas estradas 

dos Assentamentos Santa Renata, Água Viva, São José, nas Aldeias Sassoró 

e Jaguapiré, nas colônias Botelhas Y e Guassú, e  na área rural do nosso 

Município. 

 

    Sala das Sessões, em 21 Agosto de 2017. 

 

Vereadores: 

 

 

JOÃO MIGUEL FERNANDES                         JOSÉ ANTONIO DE SOUZA                         

 

VALINO GOULARTE GOMES                     PAULO SERGIO LOPES MELLO                 

 

                         DAIANA NERIS DE SOUZA PEDROTTI 

 

 

 

Justificativa: 

  Apresentei a referida indicação devido à necessidade que 

sejam feito os patrolamento nessas localidades. 

   

 

 

 



 

 

 

 

INDICAÇÃO 091/2017 

 

 

    O vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário,  INDICA ao Prefeito Municipal 

Sr. Carlos Alberto Pelegrini, que seja adquirido um DECIBELÍMETRO 

(aparelho medidor de Decibéis).  

 

    Sala das Sessões em 21 de Agosto de 2017. 

 

 

 

HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

Vereador  

 

 

 

 

Justificativa: 

  Apresentei a referida indicação devido à necessidade que seja 

feito o controle do volume que os carros de propaganda fazem seus 

anúncios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INDICAÇÃO 092/2017 

 

 

    Os Vereadores que esta subscrevem, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário, INDICAM ao Prefeito 

Municipal, Sr. Carlos Alberto Pelegrini, que seja feito o alargamento e 

cascalhamento do aterro da ponte do Rio Tacuru, que da acesso ao 

Assentamento Conquista e a Fazenda Ultramar. 

 

    Sala da Sessões em 21 de Agosto de 2017. 

 

 

Vereadores: 

 

 

PAULO SERGIO LOPES MELLO                     JOÃO MIGUEL FERNANDES                          

 

  JOSÉ ANTONIO DE SOUZA                        VALINO GOULARTE GOMES                      

 

                         DAIANA NERIS DE SOUZA PEDROTTI 

 

 

Justificativa: 

  Apresentei a referida indicação, pois o aterro da referida 

ponte ficou muito estreito e liso nos dias de chuva, colocando em risco a 

vida das pessoas que por ali trafegam. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INDICAÇÃO 093/2017 

 

 

      O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o douto Plenário, INDICA ao Sr. ENELVO FELINE, 

Md. Chefe do AGRAER do Estado de Mato do Sul, para que o mesmo 

adquira resfriadores de Leite para os pequenos produtores de Tacuru-MS. 

 

    Sala das Sessões em 21 de agosto de 2017. 

 

 

 

ANDERSON MACIEL MARQUES 

Vereador 

 

 

Justificativa: 

  Apresentei a referida Indicação devido a necessidade que os 

nossos pequenos produtores tem desses resfriadores, esperando então o 

empenho de Vossa Senhoria nesse sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INDICAÇÃO 094/2017 

 

 

      O Vereador que esta subscreve na forma 

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

Carlos Marun, que o mesmo interceda junto ao Ministério dos Esportes 

para adquirir recursos para a construção de uma pista de caminhada, 

saindo do antigo Café Peneirão até o trevo de nossa cidade. 

 

    Sala das Sessões em 21 de agosto de 2017. 

 

 

ANDERSON MACIEL MARQUES 

Vereador 

 

 

 

Justificativa: 

  Apresentei a referida indicação por ser um anseio antigo dos 

nossos munícipes que praticam a sua caminhada, e ainda preservar a 

segurança dos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INDICAÇÃO 095/2017 

 

 

    A vereadora que esta subscreve na forma 

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

Municipal, Sr. Carlos Alberto Pelegrini, juntamente com a Secretaria de 

Obras e Serviços Urbanos, que estude a possibilidade de fazer 

estacionamento no canteiro em frente a Escola Estadual Prof. Cleto de 

Moraes Costa. 

 

    Sala das Sessões, em 21 de Agosto de 2017. 

 

 

 

DAIANA NERIS DE SOUZA PEDROTTI 

Vereadora  

 

 

 

 

Justificativa: 

  Apresentei a referida indicação, devido a necessidade de 

ampliar o estacionamento em frente a referida escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INDICAÇÃO 096/2017 

 

 

      O vereador que esta subscreve, na forma 

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

Municipal Carlos Alberto Pelegrini, juntamente com o departamento de 

Limpeza, adquira tambores de Plástico para doar aos Munícipes para 

coleta de lixo. 

 

     Sala das Sessões, em 29 de Agosto de 2017. 

 

 

 

HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

Vereador  

 

 

 

Justificativa: 

  Apresentei esta indicação pela necessidade que se faz destes 

tambores para lixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INDICAÇÃO 097/2017 

 

 

      O vereador que esta subscreve, na forma 

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

Municipal Carlos Alberto Pelegrini, juntamente com o departamento de 

Obras, que estude a possibilidade de fazer quebra-molas ou uma Rotatória 

no cruzamento das ruas Izidora Vilhalva e Máximo Giácomo Destefani, em 

frente ao Mercado Bom Jesus. 

 

     Sala das Sessões, em 29 de Agosto de 2017. 

 

 

 

HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

Vereador  

 

 

 

Justificativa: 

  Apresentei esta indicação pela necessidade que se faz destes 

redutores de velocidade, tendo em vista que o local acima citado tem um 

fluxo muito grande de veículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INDICAÇÃO 098/2017 

 

 

      O Vereador que esta subscreve, na forma 

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

Municipal Carlos Alberto Pelegrini, juntamente com o departamento de 

Obras, estude a possibilidade de fazer um abrigo para os Universitários 

que embarcam para faculdade em frente a Loja Mega tudo e Bodega do 

João Adão. 

 

     Sala das Sessões, em 29 de Agosto de 2017. 

 

 

 

HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

Vereador  

 

 

 

Justificativa: 

             Apresento esta Indicação, tendo em vista que os 

Universitários ficam no local e muitas vezes sujeitos pegar chuva ou o Sol 

muito forte, então acho mais que justo seja feito um abrigo para os 

mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INDICAÇÃO 099/2017 

 

 

      Os Vereadores que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário INDICAM ao Md. Sr. Dorival 

Betini, Delegado Federal DFDA, Secretaria Especial de Agricultura 

Familiar e do Desenvolvimento Agrário, para que estude a possibilidade 

de se fazer investimento em correção de solo, fornecendo Calcário as 

famílias Indígenas das Aldeias Sassoró e Jaguapiré. 

      

                                               Sala das Sessões, em 29 de Agosto de 2017. 

 

 

 

VALMIR OTÍLIO DA SILVEIRA              VALINO GOULARTE GOMES 

                     Vereador                                                    Vereador 

 

               LUZIA MONTIEL                               JOÃO MIGUEL FERNANDES 

                    Vereadora                                                   Vereador 

 

ANDERSON MACIEL MARQUES 

Vereador 

 

 

 

Justificativa: 

             Apresento esta Indicação, visando uma melhor produtividade 

nas lavouras das referidas aldeias, havendo assim uma melhor renda para 

estas famílias. 

 

 



 

 

 

 

INDICAÇÃO 100/2017 

 

 

      Os Vereadores que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário INDICAM ao Sr. Prefeito 

Municipal Carlos Alberto Pelegrini, juntamente com a Secretaria de 

Educação, que se faça um levantamento da quantidade de Universitários e 

a viabilidade de levá-los para estudar em Dourados para o ano de 2018 

 

     Sala das Sessões, em 29 de Agosto de 2017. 

 

 

VALMIR OTÍLIO DA SILVEIRA              VALINO GOULARTE GOMES 

                     Vereador                                                    Vereador 

 

               LUZIA MONTIEL                               JOÃO MIGUEL FERNANDES 

                    Vereadora                                                   Vereador 

 

ANDERSON MACIEL MARQUES 

Vereador 

 

 

 

Justificativa: 

             Apresento esta Indicação, após o pedidos de muitos jovens 

que desejam estudar em Dourados mas não tem condições de pagar 

aluguel e transporte até o local. 

 

 

 

 



 

 

 

 

INDICAÇÃO 101/2017 

 

 

      Os Vereadores que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário INDICAM ao Sr. Prefeito 

Municipal Carlos Alberto Pelegrini, juntamente com a Secretaria de Obras, 

que se faça quebra-molas na Rua Izidora Vilhalva, esquina com a Av. José 

de La paz Ortiz, próximo ao Monumento do Cristo. 

 

     Sala das Sessões, em 29 de Agosto de 2017. 

 

 

VALMIR OTÍLIO DA SILVEIRA              VALINO GOULARTE GOMES 

                     Vereador                                                    Vereador 

 

               LUZIA MONTIEL                               JOÃO MIGUEL FERNANDES 

                    Vereadora                                                   Vereador 

 

ANDERSON MACIEL MARQUES 

Vereador 

 

 

 

Justificativa: 

             Apresento esta Indicação, após o pedidos de moradores da 

região, devido a alta velocidade que muitos veículos passa no local, com o 

risco de acontecer graves acidentes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

INDICAÇÃO 102/2017 

 

 

      Os Vereadores que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário INDICAM ao Sr. Prefeito 

Municipal Carlos Alberto Pelegrini, que faça a aquisição de uma área de 

Terra de 02 (dois) alqueires para construção de casas populares 

 

     Sala das Sessões, em 29 de Agosto de 2017. 

 

 

JOSÉ ANTONIO DE SOUZA              VALINO GOULARTE GOMES 

                     Vereador                                                    Vereador 

 

      PAULO SERGIO LOPES MELLO                     JOÃO MIGUEL FERNANDES 

                    Vereador                                                          Vereador 

 

DAIANA NERIS DE SOUZA PEDROTTI 

Vereadora 

 

 

 

Justificativa: 

             Apresento esta Indicação, devido a necessidade da compra 

desta área de terras, pelo fato de que hoje a Prefeitura não tem nenhum 

local para construção de casas populares em nosso município. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INDICAÇÃO 103/2017 

 

 

      Os Vereadores que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário INDICAM ao Sr. Prefeito 

Municipal Carlos Alberto Pelegrini, que faça um abrigo na entrada da 

Aldeia Sassoró, na entrada do Assentamento Santa Renata e na entrada 

do Assentamento São José, próximo a fazenda Jujica. 

 

     Sala das Sessões, em 29 de Agosto de 2017. 

 

 

JOSÉ ANTONIO DE SOUZA              VALINO GOULARTE GOMES 

                     Vereador                                                    Vereador 

 

      PAULO SERGIO LOPES MELLO                     JOÃO MIGUEL FERNANDES 

                    Vereador                                                          Vereador 

 

DAIANA NERIS DE SOUZA PEDROTTI 

Vereadora 

 

 

 

Justificativa: 

             Apresento esta Indicação, devido a necessidade da 

construção destes abrigos, tendo em vista que as pessoas que esperam 

ônibus nestes locais, ficam expostas as intempéries do tempo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

INDICAÇÃO 104/2017 

 

 

      Os Vereadores que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário INDICAM ao Sr. ENELVO 

FELINE, Md chefe da AGRAER do Estado de Mato Grosso do Sul, estude a 

possibilidade de doar 100 toneladas de Calcário aos pequenos produtores 

do nosso Município. 

 

     Sala das Sessões, em 29 de Agosto de 2017. 

 

 

JOSÉ ANTONIO DE SOUZA              VALINO GOULARTE GOMES 

                     Vereador                                                    Vereador 

 

      PAULO SERGIO LOPES MELLO                     JOÃO MIGUEL FERNANDES 

                    Vereador                                                          Vereador 

 

DAIANA NERIS DE SOUZA PEDROTTI 

Vereadora 

 

 

 

Justificativa: 

             Apresento esta Indicação, devido a necessidade deste 

Calcário para nossos pequenos produtores, pois muitos não tem poder 

aquisitivo para adquirir este produto. 

 

 

 

 



 

 

 

 

INDICAÇÃO 105/2017 

 

 

      Os Vereadores que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário INDICAM ao Sr. Carlos Alberto 

Pelegrini, Md. Prefeito Municipal de Tacuru-MS, juntamente com o 

Departamento de Limpeza, que estude a possibilidade de que se faça a 

coleta Seletiva de Lixo na adeia Sassoró. 

 

     Sala das Sessões, em 29 de Agosto de 2017. 

 

 

LUZIA MONTIEL                      ANDERSON MACIEL MARQUES 

                  Vereadora                                             Vereador 

 

    VALMIR OTILIO DA SILVEIRA          HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

                   Vereador                                               Vereador 

 

 

 

Justificativa: 

             Apresento esta Indicação, devido a necessidade de que se 

faça a coleta, pois em vários locais esta se acumulando muito Lixo, então 

nada mais justo que seja estudada esta possibilidade. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INDICAÇÃO 106/2017 

 

 

      Os Vereadores que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário INDICAM ao Sr. Carlos Alberto 

Pelegrini, Md. Prefeito Municipal de Tacuru-MS, que sejam colocadas 

placas de sinalização na Aldeia Sassoró nos seguintes locais: Escola 

Ramada, Missão, Sesai, Casa Dia, Galino Kwe, Escola Ubaldo e Posto de 

Saúde. 

 

     Sala das Sessões, em 29 de Agosto de 2017. 

 

 

LUZIA MONTIEL                      ANDERSON MACIEL MARQUES 

                  Vereadora                                             Vereador 

 

    VALMIR OTILIO DA SILVEIRA          HELCIO REGIS VIUDES SANCHES 

                   Vereador                                               Vereador 

 

 

 

Justificativa: 

             Apresento esta Indicação, devido a necessidade de que se 

faça esta sinalização, pois muitas pessoas que chegam na localidade não 

conhecem o local. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INDICAÇÃO 107/2017 

 

 

      O Vereador que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário INDICA ao Sr. Carlos Alberto 

Pelegrini, Md. Prefeito Municipal de Tacuru-MS, que seja implantado em 

nosso Município o Banco de Calcário. 

 

     Sala das Sessões, em 29 de Agosto de 2017. 

 

 

ANDERSON MACIEL MARQUES 

Vereador 

 

 

 

 

Justificativa: 

             Apresento esta Indicação, devido a necessidade de que seja 

implantado o Banco de Calcário em nosso  Município pela necessidade do 

mesmo, pois muitos pequenos agricultores necessitam deste produto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INDICAÇÃO 108/2017 

 

 

      Os Vereadores que esta subscreve, na forma 

Regimental, após ouvido o Douto Plenário INDICAM ao Prefeito Municipal 

Sr. Carlos Alberto Pelegrini, juntamente com a Secretaria de Obras, que 

estude a possibilidade de fazer quebra molas de alto relevo em frente a 

Creche Municipal. 

 

     Sala das Sessões, em 29 de Agosto de 2017. 

 

 

JOÃO MIGUEL FERNANDES                     VALINO GOULARTE GOMES 

                     Vereador                                                    Vereador 

 

DAIANA NERIS DE SOUZA PEDROTTI              JOSÉ ANTONIO DE SOUZA 

                    Vereador                                                          Vereador 

 

 

 

 

Justificativa: 

             Apresento esta Indicação, devido a necessidade deste 

Quebra molas, pois no local a um grande fluxo de carros, colocando em 

risco os alunos que chegam no local. 

 
 


