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AUTOR: Vereador Carlito, Antônio Munhoz, Sandro Cândido e outros 

 
 

Indicam aos Senhores Waldir Mendes Barranco, Ludio 
Frank Mendes Cabral -  Deputados Estaduais e a comissão 
de terras e desenvolvimento agrário da Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso, a necessidade e oportunidade 
de realizar articulação política para interpor junto ao 
ITERMAT – Instituto de Terras de Mato Grosso uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI com o objetivo 
de averiguar toda as anuências, descaso e falta de 
informações que por muitos anos a Instituição não procura 
resolver os graves problemas existentes desde o período da 
colonização naquele órgão. 

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

do Regimento Interno da Câmara, INDICAM aos Senhores Waldir Mendes Barranco, Ludio 
Frank Mendes Cabral - Deputados Estaduais e a comissão de terras e desenvolvimento agrário da 
Assembleia Legislativa de Mato Grosso, sobre a necessidade e oportunidade do atendimento 
desta proposição. 
 

JUSTIFICATIVA 
 

A Lei nº 4.456 de 09 de maio de 1982 criou o município de Juína, desmembrado do 
município de Aripuanã. Na época a Lei Federal 6.766, de 19 de dezembro de 1979 já dispõe 
sobre o parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências.  

 
“Art. 1o O parcelamento do solo para fins urbanos será regido por esta 
Lei. 
Parágrafo único - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
poderão estabelecer normas complementares relativas ao parcelamento 
do solo municipal para adequar o previsto nesta Lei às peculiaridades 
regionais e locais.” 
 

 
 

 

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 
 

N.º 74/2020 
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Em 2014 o ITERMAT – Instituto de Terras de Mato Grosso estabeleceu parceria com o 

município de Juína para resolver o problema conforme nota estabelecida no próprio sitio do 
ITERMAT.  

“O Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat), responsável pela 
regularização fundiária de terras em áreas estaduais, fechou parceria 
com prefeituras municipais em prol de acelerar os processos para 
titulação de loteamentos. 
Os municípios farão o trabalho de campo, como levantamento dos 
cadastros socioeconômicos. Em seguida, o Intermat analisará se o 
trabalho está dentro das normas técnicas e seguirá os trâmites para a 
regularização. A parceria será implementada nos loteamentos urbanos 
feitos sobre áreas do Estado. 
“Temos um grande número de loteamentos urbanos que necessitam de 
regularização das áreas. Vamos trabalhar caso a caso nos municípios. 
Com a estrutura de hoje, o Intermat não tem condições de fazer o ciclo 
completo de regularização, o levantamento inicial e o cadastro 
socioeconômico. A parceria com os municípios, que têm uma estrutura 
mais adequada para fazer este processo, nos permite fazer este trabalho 
sem necessidade de deslocar nosso pessoal”, explicou o presidente do 
Instituto, Fausto Freitas. 
Segundo ele, o Intermat acompanhará todo o processo. “O Intermat vai 
participar do processo orientando e supervisionando. Depois faremos a 
vistoria in loco, para analisar se o trabalho está dentro das normas 
técnicas e jurídicas, titular os lotes e regularizar”, explicou. 
Um dos casos mais complicados está localizado na cidade de Juína (720 
km de Cuiabá), que além da falta de titulação, também apresenta uma 
distribuição desordenada, feita entre os anos de 2004 e 2014. Para 
analisar o loteamento urbano, foi montada uma comissão, que fez um 
estudo detalhado e levantamento dos problemas a serem resolvidos, 
como lotes em que foram emitidos mais de um título e também lotes 
titulados, que estão ocupados por pessoas que não são as que receberam 
o título. 
Devido a problemática do loteamento em Juína, representantes do 
Intermat se reuniram com a prefeitura do município e os órgãos que 
participaram da comissão para discutir as alterações que deverão ser 
feitas no projeto inicial do Intermat. 
“A prefeitura vai adequar o projeto original de acordo com a realidade 
atual, considerando, por exemplo, as quadras, ruas do projeto inicial. 
Depois o Intermat vai fazer um estudo sobre os dois projetos, o antigo e 
o novo, definindo o que ainda é aproveitável e, a partir daí, fazer um 
trabalho de regularização em cima das áreas”, explicou Fausto 
Freitas.” 
 

 Diante do exposto, o ITERMAT, deixou de atender todos os requisitos de loteamentos 
conforme a Lei Federal, Estadual e Municipal, que, assim que todo o loteamento for implantado 
é necessário que a Instituição estabeleça todas as necessidades de infraestrutura básica, caso que 
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o ITERMAT não procurou fazer em nem uma dos loteamentos instituído pelo Estado de Mato 
Grosso.  
 Assim, a situação está em todos os municípios em que o Estado Realizou Colonização, 
deixado assim milhares de proprietários sem a devida titulação de seus lotes e áreas. Causado 
assim, déficit direto e indiretamente aos municípios no recolhimento de IPTU.  

 
Vereadores autores 

 
 
 
 

CARLITO PEREIRA DA AROCHA 
 

  
 

 ANTÔNIO MUNHOZ SACNHES  
 
 
 

SANDRO CÂNDIDO DA SILVA 
 
 
Apoiamos: 


