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AUTORES Vereadores: Valdemar Teixeira, Eduardo Rodrigues, Aelcio Moreia e Geraldo Antônio. 

 

Indicam a deputado federal Victorio Galli, com cópia aos 

demais deputados federais de Mato Grosso, a necessidade 

de destinarem recursos de emenda parlamentar para 

aquisição de máquinas e equipamentos para a recuperação 

das estradas vicinais do Distrito de Filadélfia, sendo 01 

Patrulha de manutenção, contendo os seguintes 

maquinários PÁ CARREGADEIRA MOTONIVELADORA E 
CAMINHÃO CAÇAMBA. 

 

O vereadores abaixo signatário, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 126 do 

Regimento Interno da Câmara, vêm INDICAR a deputado federal Victorio Galli, com cópia aos demais 

deputados federais de Mato Grosso, sobre a necessidade e oportunidade do atendimento desta 

proposição. 

 

JUSTIFICATIVA 
 

O Distrito de Filadélfia dista 70 km da sede do Município, até a divisa são 105 quilômetros, sendo 

que no Distrito com linha rural 1000 famílias. Destas 80 % de pequenos agricultores e 20 % médios 

produtores incluindo ai pecuaristas. 

Destaco que no distrito esta localizada a maior produção da bacia leiteira da cidade de Juína, 

com  produção de 13.000 litros. Na região há uma escola municipal rural que atende do pré ao ensino 

médio com 400 alunos . Também há na região vários assentamentos, a saber: 

• Projeto de Assentamento Gleba Iracema áreas I, II e III; 

• Projeto de Assentamento Rio Azul 

• Projeto de Assentamento da Gleba União  

• Projeto de Assentamento Rio do Ouro 

• Projeto de Assentamento Boa Esperança 

Discussão e votação única em: 
____/_____/____ 

(   ) Aprovada por unanimidade 

(   ) Aprovada por ____x____ votos. 

(   ) Rejeitada por ____x____votos. 

       Abstenções ____ votos. 

 

______________________ 
Assinatura do (a) presidente 

 
( x ) Indicação  

(    ) Requerimento 

(    ) Moção 

(    ) Projeto Decreto Legislativo 

(    ) Projeto Resolução 
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Destaco a exemplo que já entramos no mês de abril e não foi possível iniciar as aulas, uma 

grande preocupação da comunidade escolar ( educadores, alunos, pais e agentes públicos) 

Destaco aqui para os nobres Deputados Federais e nobres pares que apreciam esta proposição 

da importância que a Patrulha fique na localidade a que se destina e que todas as ações sejam 

diagnosticadas, planejadas estrategicamente e executadas dentro dos parâmetros legais e cumprindo os 

princípios da administração pública, em destaque transparência, eficiência e economicidade. 

Diante dos argumentos expostos, pedimos  apoio na matéria e sua aprovação. 

Sala das Sessões, Plenário Henrique Simionatto, 09 de abril de 2018. 

 

 

 

Valdemar Teixeira de Faria  

Vereador autor 

 

Apoiadores 
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Fotos da estrada MT 183 – antiga Linha 

5, para dar uma ideia das problemáticas 

enfrentadas  pela população  do Distrito 

de Filadélfia, dificultando o escoamento 

da produção, o atendimento das 

demandas da saúde, interfere no inicio 

do calendário escolar. 

 

Escola Rural Municipal Osvaldo Cruz 
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