
              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 1 

 

                                                                                 
 

 
 
 
 
 

 

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 deflagrar 
uma operação “Tapa Buraco” em caráter 
emergencial nos pontos críticos do Trecho da Linha 
“10”, Sentido ( Vilhena) no KM 40. 
 

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 
 

 
  Recebi esta demanda dos moradores assentados  na Linha 10 , sentido Vilhena no KM 40, 

pediram apoio para que a Secretaria de Infraestrutura,  faça a manutenção  na Estrada Vicinal que dá 
acesso aos mesmo, devido que as Empresas de Eletrificação Rural, irão em breve  iniciar os 
procedimentos de instalação de sonhada energia, que trará para as famílias, mais conforto, mais qualidade 
de vida e facilidades estruturais para as atividades da agricultura familiar. 

 
Uma estrada sem manutenção além de atrasar os trabalhos de instalação, também podem causar  

danos aos equipamentos e aos veículos que transportam o material e as equipes de técnicos. 
 
A intenção é deixar este trecho de estrada em condições apropriadas e segura  para fluxo de 

veículos, pedestres, ciclistas, motociclistas, caminhões  
 

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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