
INDICAÇÃO Nº 108/2021. 
 

AUTORA:         Vereadora: CRISTIANA PEREIRA DA SILVA -DEM 
 

Indica ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Claudinei 
Singolano a necessidade de adquirir uma área com a 
finalidade de realizar um loteamento para fins social,  
ou seja, para atender a população carente que não 
possui um teto, visando a construção de casas 
populares;  assim, solicitar que seja realizada via 
administrativa a desapropriação do imóvel rural 
localizado no Bairro Vila Morena,  para fins social, e 
que pertence aos herdeiros do Espólio de Nercílio 
Custodio de Rezende, e caso não haja acordo 
extrajudicial que se faça a desapropriação via judicial.   

 

Com fundamento no que determina o Regimento 
Interno desta Casa de Leis, Requeiro a Mesa, ouvido o Soberano Plenário, que 
seja encaminhado expediente indicatório ao Excelentíssimo Prefeito Municipal 
Claudinei Singolano, a necessidade de adquirir uma área com a finalidade de 
realizar um loteamento para fins social,  ou seja, para atender a população 
carente que não possui um teto, visando a construção de casas populares;  
assim, solicitar que seja realizada via administrativa a desapropriação do imóvel 
rural localizado no Bairro Vila Morena,  para fins social, e que pertence aos 
herdeiros do Espólio de Nercílio Custodio de Rezende, e caso não haja acordo 
extrajudicial que se faça a desapropriação via judicial.   
 

Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes Teixeira 

(Pitucha), Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças/MT, em 14 de junho 

de 2021.   
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J U S T I F I C A T I V A 

 

A presente Indicação solicita ao executivo que 
implante Projeto para a construção de casas populares, a fim de beneficiar 
os cidadãos que não possuem moradia própria, a fim de resolver esta 
questão que aflige muitos cidadãos do município. 

 
Sabemos que a questão da habitação é uma das 

maiores necessidades da população carente de nosso Município, razão pela 
qual postulamos auxílio a Administração Municipal, para empreender 
esforços em obter esta importante conquista para nossa cidade. 

 
Assim, solicito apoio do nobre Vereadores para 

aprovação desta proposição.  
 
Plenário das Deliberações, Cezalpino Mendes 

Teixeira (Pitucha), Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças –MT, 
em 14 de junho de 2021. 
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