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AUTOR: Vereador Eduardo Rodrigues da Silva 

 
Indica a Sua Excelência o Senhor Altir Antônio 
Peruzzo - prefeito, com cópia ao Senhor Luiz Braz 
de Lima - Secretário Municipal de Infraestrutura, a 
necessidade, oportunidade e conveniência de a 
manutenção e reabertura de estrada que dá acesso ao 
Assentamento de Pequenos Produtores Rurais Vale 
do Goiabeiras, situada na MT 170, sentido Vilhena – 
lado esquerdo, no km 55. 
 

O vereador abaixo signatário, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 126 do 
Regimento Interno da Câmara, INDICA a Sua Excelência o Senhor Altir Antônio Peruzzo - 
Prefeito, com cópia ao Senhor Luiz Braz de Lima -Secretário Municipal de Infraestrutura, sobre 
a necessidade e oportunidade do atendimento desta proposição.  
 
JUSTIFICATIVA 
 

 
Esta solicitação visa  reparar um trecho que esta precário principalmente em virtude da frequência 

e volume de chuva. 
 
A intenção é deixar este trecho de estrada em condições apropriadas para fluxo de veículos, 

pedestres, ciclistas, motociclistas, caminhões e principalmente proporcionar que os alunos desta 
localidade consigam chegar sem atrasos ou imprevistos  até a Escola Rural Municipal  Alvares de 
Azevedo no Distrito de Terra Roxa . 

 
Outra razão e principal intuito é garantir a segurança de todos que trafegam por aquela estrada, 

ora para lida do campo, ora escoar e comercializar a produção, receber mercadorias, para se deslocar para 
tratamento de saúde, para dar aula ou para estudar. 

 
Diante ao exposto, conto com apoio de todos na matéria e sua aprovação. 
 
Sala das Sessões, Plenário Henrique Simionatto, aos 07 dias do mês de Fevereiro de 2020. 

 
 

Eduardo Rodrigues da Silva 
Vereador Autor 

 

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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