
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

VTF 
MOD. 2 

 
Palácio dos Pioneiros - Praça Tancredo de Almeida Neves, s/n.  

Fone: 3566-8900 site: www.camarajuina.mt.gov.br 
CEP 78320-000 – Juína - Mato Grosso 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA 

 

 
                                                                                 

 INDICAÇÃO N.º 107/2016 
 
 
 
 

AUTOR: Vereador Valdemar Teixeira de Farias 

 

Indica a Sua Excelência o senhor prefeito, Hermes 

Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal 

de infraestrutura, a necessidade e oportunidade de 

patrolamento das comunidades rurais, Iracema I, 

Iracema II e Iracema III e do travessão que liga Iracema 

II a Fazenda Sansão. 

 

O vereador abaixo signatário, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 125 do 

Regimento Interno da Câmara, vem INDICAR a Sua Excelência o senhor prefeito, Hermes Lourenço 

Bergamin, com cópias aos secretários de planejamento e infraestrutura, sobre a necessidade, 

oportunidade e conveniência do atendimento desta proposição. 
 

JUSTIFICATIVA 

 

Em nosso município, são inúmeras as estradas vicinais que necessitam recorrentemente de 

manutenção e encascalhamento. Por serem estradas de terra e com o tempo chuvoso os estragos é 

inevitável, a trafegabilidade fica comprometida principalmente para os produtores rurais que utilizam 

dessas estradas para escoar seus produtos e se locomover. 

Nas comunidades Iracema I, II e III, não é diferente das demais áreas de nosso município, 

principalmente por ser linha escolar, os transtornos para os motoristas e alunos se torna ainda maior, 

pois tem que levantar de madrugada para irem à escola e retornar no final do dia cansados da 

jornada diária. 

O travessão de ligação da comunidade Iracema II a fazenda Sansão, foi feito pra que as 

crianças desse setor tenham acesso a escola que fica no distrito de Filadélfia, esse travessão precisa 

de patrolamento para melhor trafegabilidade do ônibus escolar e outros usuários. 

Com o patrolamento dessas estradas o sofrimento será amenizado e proporcionará melhor 

trafegabilidade ao homem do campo que já tem uma vida sofrida e muitas vezes desvalorizada. 

 

Discussão e votação única em: 
____/_____/____ 

(   ) Aprovada por unanimidade 

(   ) Aprovada por ____x____ votos. 

(   ) Rejeitada por ____x____votos. 

       Abstenções ____ votos. 

 

______________________ 
Assinatura do (a) presidente 
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Diante do exposto, conto com o vosso apoio na aprovação da matéria. 

Sala de Sessões, Plenário Henrique Simionatto, Juína 29 de abril 2016.   

 

 

Valdemar Teixeira de Farias 
Vereador 

 


