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AUTOR: Vereador: Sandro Cândido da Silva e outros 

 
Indica a Sua Excelência o Senhor Mauro Mendes - 
Governador do Estado Mato Grosso, com cópias ao 
Senhor Francisco Serafim de Barros - Presidente do 
INTERMAT, e ao Senhor Ondanir Bortolini – 
Deputado Estadual Presidente da Comissão de 
Agropecuária, Desenvolvimento Florestal e Agrário 
e de Regularização Fundiária da Assembleia 
Legislativa do Estado de Mato Grosso, a 
necessidade, oportunidade e conveniência de fazer 
gestão visando dar celeridade nos processos de 
regularização fundiária urbana e rural do Município 
de Juína-MT.  

  
Os vereadores abaixo signatários, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 125 

do RICMJ, INDICAM a Sua Excelência o Senhor Mauro Mendes - Governador do Estado Mato 
Grosso, com cópias ao Senhor Francisco Serafim de Barros - Presidente do INTERMAT, e ao 
Senhor Ondanir Bortolini – Deputado Estadual Presidente da Comissão de Agropecuária, 
Desenvolvimento Florestal e Agrário e de Regularização Fundiária da Assembleia Legislativa do 
Estado de Mato Grosso, sobre a necessidade, oportunidade e conveniência do atendimento desta 
proposição. 
 
 
JUSTIFICATIVA 
 

Esta proposição tem por finalidade pedir insistentemente ao Governo do Estado a dar 
maior agilidade nos processos de regularização fundiária do Município de Juína-MT, tendo como 
fundamento a função social da propriedade o que impõe o reconhecimento e proteção 
Constitucional e do direito do proprietário.  

As nossas buscas tem sido constante desde os governos anteriores promovendo debate 
para solucionar os impasses que perduram há anos, e que devido as divergentes formas de gestão 
do órgão avançamos pouco pra resolver os problemas fundiários o que vem causando prejuízos 
ao erário municipal que deixa de receber tributos importantes como IPTU e ITBI, e aos 
proprietários por não ter o seu imóvel titulado dificultando o acesso a credito para investimentos, 
seja propriedade urbana ou rural. 

 

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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Para Vosso conhecimento elencamos algumas das demandas a serem resolvidas pelo 

INTERMAT as quais tem sido motivo de insatisfação e incerteza por parte dos munícipes; 
 

1) Vendas de lotes com pedido protocolados no Intermat; 
2) Expedir título definitivo de propriedade para lotes já quitados; 
3) Celeridade nos pedidos de correção de Títulos e demais documentos, exigidos pelos 

cartórios de registro, pedidos com mais de ano aguardando retorno; 
4) Dispensa de cobrança da taxa de vistoria; 
5) Menos burocracia pra fazer ratificação dos títulos emitidos por governos anteriores, entre 

elas comprovação de pagamento do lote, poucas pessoas possuem esses comprovantes 
guardado; 

6) Repasse das áreas verdes pertencentes ao Município de Juína.   
 
Gostaríamos ainda de ressaltar que estamos a 750,00 km da capital do estado, uma 

logística de contra mão para as pessoas que precisam resolver assuntos junto ao INTERMAT 
considerando o tempo no deslocamento e despesas com transporte e estadia, um ônus de 
aproximadamente de R$ 800,00, valor este que faz falta no orçamento das famílias, e esses 
transtornos podem ser minimizados se o Estado realizar o pronto atendimento no município de 
Juína-MT. 

Portanto, trata do interesse mutuo da municipalidade e gostaríamos de poder contar com 
Vossa inteira disposição para conhecimento e providências necessárias. 

Diante ao exposto, contamos com apoio de todos na matéria e sua aprovação. 
 
Sala das Sessões, 15 de Agosto de 2019. 

 
 
 

SANDRO CANDIDO DA SILVA      
Vereador autor  
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