
              ESTADO DE MATO GROSSO 
             CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA 

                       Avenida dos Jambos 519N Centro, CEP 78320000 
                        Fone (66) 3566-8900 site: www.juina.mt.leg.br  

 

 
Página 1 de 2 

 

                                                                                 
 

 
 
 
 
 

 

AUTORES: Vereadores: Aelcio Moreira de Oliveira e outros 

 
 

Indicam a Sua Excelência o Senhor Mauro Mendes - 
Governador do Estado Mato Grosso, com cópias aos 
Deputados Estaduais - Xuxu Dalmolin e Silvio Fávero 
a necessidade oportunidade e conveniência de se  
fazer gestão junto ao INTERMAT  visando destinar 
dois funcionários para o município de Juína, visando 
dar celeridade nos processos de regularização 
fundiária urbana e rural, haja vista, os muitos títulos 
que precisam fazer ressalvas.  
 

Os vereadores abaixo signatário, 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 Mato Grosso, com cópias aos Deputados Estaduais - Xuxu Dalmolin e 
Silvio Fávero, sobre a necessidade e oportunidade 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.  

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. 

 

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

Sala das Sessões, Plenário Henrique Simionatto, 11 de novembro de 2019. 
 
 

 
AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA                

Vereador autor 
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