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AUTORE: Vereadores: Ivo Pedro da Silva e outros  

 
Indicam a Sua Excelência o Senhor Mauro Mendes 
– Governador do Estado de Mato Grosso, com cópia 
ao Secretário de Estado de Infraestrutura – Marcelo 
Silva, a necessidade e oportunidade da realização de 
obra de pavimentação asfáltica, no trecho que liga a 
saída do Bairro Módulo 5 até a  Escola Estadual do 
Campo “Antônio Francisco Lisboa”, perfazendo 
uma distância de  5 km da MT 183. 

 
Os vereadores abaixo signatários, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 126 

do Regimento Interno da Câmara, INDICAM, a Sua Excelência o Senhor Mauro Mendes – 
Governador do Estado de Mato Grosso, com cópia ao Secretário de Estado de Infraestrutura – 
Marcelo Silva, sobre a necessidade e urgência do atendimento desta proposição. 
  

JUSTIFICATIVA 
 
 Esta indicação preconiza os seguintes aspectos: qualidade de vida fomenta a economia 
local, valorização da vida e da propriedade, investimentos em infraestrutura como instrumento 
de estimulo a fixação do homem no campo e os alunos e educadores do campo a manifestação de 
que vale muito a pena aprender e empreender. 
 

O trecho ora indicado para pavimentação possui um grande trafego de veículos e pessoas, 
pelas características abaixo descritas: 

• Na região existem muitas propriedades rurais produtivas, com atividades diversificadas, 
que além de gerar emprego e renda, contribuem para fixação do homem no campo. 

• Existe ainda a Escola Estadual Antônio Francisco Lisboa, localizada no km cinco da MT 
183, Linha 05, Bairro Boa Sorte - Comunidade São Lucas, com ensino/aprendizagem 
voltado ao contexto pedagógico e para dar a identidade e trazer o senso de pertencimento, 
senso do cuidar da terra, da cuidar da natureza e cuidar da família e da comunidade como 
um todo. 

• O fluxo frequente de veículos de carga, que vão e vem com os bens que geram divisas; 
 

 

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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• A existência de uma comunidade cheia de sonhos que se apegam na esperança de ter nos 
gestores públicos a sensibilidade de acudir esta gente e fazer os investimentos estruturais 
necessários para que nem Governo, nem qualquer cidadão percam tempo e dinheiro.  
 

 Assim posto, é preciso, é justo e oportuno que esta estrada vicinal oferte condições de 
trafegabilidade para o escoamento da produção, para segurança de quem utiliza, para 
efetivamente ser canal de desenvolvimento. 
 

Anexo segue um documento, intitulado projeto, contudo não se trata de projeto de 
engenharia, mas dos anseios de quem se deixou fotografar frente a um atoleiro, ou outro que 
deixou registrar sua inquietude, pois estava ilhado, impedido de ir e vir, com veículos, por conta 
de uma enchente, tem o nome e sobrenome de centenas de cidadãos e cidadãs que almejam ser 
protagonistas do exercício da cidadania (cumprem seu dever e buscam seus direitos), tem várias 
de amostragem dos pedidos e cobranças que frequentemente recebemos enquanto representantes 
do povo, tem fatos e foto de quem soa, trabalha, insiste e persiste, assim esta juntada de papeis 
tem dados que  evidenciam a necessidade e a vontade da população. 
 Assim posto, recorremos aos nossos pares e pedimos apoio na matéria e aprovação. 
 Sala das Sessões, Plenário Henrique Simionatto, 4 de setembro de 2017. 

 
 

IVO PEDRO DA SILVA                                                          
                                                           Vereador autor      
 
Vereadores apoiadores: 
 
 
AELCIO MOREIRA  DE OLIVEIRA   AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA 
 
 
 
ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA    ANTÔNIO MUNHOZ SANCHES 
  
 
 
CARLITO PEREIRA DA ROCRHA  EDUARDO RODRIGES DA SILVA
   
  
 
GERALDO ANTÔNIO FERREIRA   PAULO ROBERTO TIEPO 
 
 
 
SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS  SANDRO CÂNDIDO DA SILVA 
 
 
 
VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIAS  WILSON LOCATELLI 
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