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Indica a Sua Excelência o Senhor Altir Antônio 
Peruzzo - Prefeito, a necessidade e oportunidade de 
articular junto AMM (Associação dos Municípios de 
Mato Grosso) a elaboração do projeto de 
asfaltamento do trecho da rodovia estadual MT-183 
(Linha 5), saída do Bairro Módulo 05, até a Escola 
Estadual de Campo “Antônio Francisco Lisboa”, 
perfazendo cinco quilômetros. 

 
 

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 Altir Antônio Peruzzo 
- Prefeito, sobre a necessidade e urgência do atendimento desta proposição. 

 
  

JUSTIFICATIVA 
 

Representantes legitimados do movimento organizado das dez comunidades rurais deste 
próspero município, na busca de objetivos de interesses legítimos da coletividade social juinense, 
por seus representantes (vereadores do município de Juína) respeitosamente estão encaminhando 
a Vossa Excelência, expediente de solicitação, a respeito da elaboração do projeto de 
asfaltamento do trecho da rodovia estadual MT-183 (Linha Cinco), saída do Bairro Módulo 05, 
até a Escola Estadual de Campo “Antônio Francisco Lisboa”, perfazendo cinco quilômetros. 

 
Trata-se de uma rodovia ligando aos municípios de Aripuanã e Colniza, servindo uma 

região de notória densidade demográfica, sendo uma movimentada via de escoamento de 
produção e corredor único destinado à circulação do povo colonizador do campo entre 
importantes municípios. 

 
A rodovia, ao longo do seu percurso, se interliga a malha das estradas vicinais, sendo que 

também serve o estabelecimento da Escola Estadual do Campo Antônio Francisco Lisboa, 
distante apenas cinco quilômetros da área urbana de Juína. 

 

 

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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Apesar da extrema importância dessa rodovia, tem-se como público e notório que, nos 
períodos chuvosos, a trafegabilidade fica prejudicada devido à dificuldade a sua conservação. 

 
Diante do exposto e compreendendo a enorme preocupação de Vossa Excelência com a 

população a qual representa é que solicitamos aval para o qual o assunto requer. 
 
Assim posto, recorremos aos nossos pares e pedimos apoio na matéria e aprovação. 
 
Sala das Sessões, Plenário Henrique Simionatto, 04 de setembro de 2019. 

 
 
 

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 

   
 


