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CONSIDERANDO que, houve doação do terreno via Lei nº 066/61 – de 09 
de fevereiro de 1961, que: “Autoriza a doação de terrenos ao DNER 
(10.000m²)’’; 
CONSIDERANDO que, houve doação do terreno via na Lei nº 073/62 – 10 
de fevereiro de 1962, que: “Autoriza doar área de terrenos: 3.204 m² a (...) 
e 10.680 m² ao DNER.”; 
CONSIDERANDO que, houve doação do terreno via Lei nº 077/62 – 09 de 
maio de 1962, que: “Autoriza doação de terrenos e benfeitorias, 3.204 m² 
(Angar, estação passageiros) para instalação Residência Rodoviária do 
DNER.”; 
CONSIDERANDO que, houve doação do terreno via Lei nº 099/64 – 31 de 
março de 1964, que: “Autoriza doação ao DNER terreno para instalação de 
dependências dos serviços do DNER (R-11-7), doação gratuita irrevogável”.; 
CONSIDERANDO que, houve doação do terreno via Lei nº 100/64 – 31 de 
março de 1964, que: “Autoriza doação ao DNER de um terreno de 10.000 
m² para instalação de dependências dos serviços do DNER (R-11-7)”.; 
CONSIDERANDO que, houve doação do terreno via Lei nº 27/75 – 16 de 
abril de 1975, que: “Dispõe sobre doação de uma área de terras desta 
municipalidade ao DNER”. 
 
CONSIDERANDO que, a Câmara Municipal de Alto Garças-MT e a Prefeitura 
Municipal, necessita de um terreno para Construção de uma nova Sede, e 
que o DNIT possui vários terrenos no centro, mais precisamente, ao lado da 
Avenida 07 de Setembro, terrenos e imóveis que foram doados pela 
Municipalidade e que se encontram abandonados, e que já foram objetos 
do Requerimento nº 004/2019, que não foram respondidos/atendidos. 
 
                                                                          

Indica ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, 
Claudinei Singolano, com cópia ao Supervisor do DNIT 
em Rondonópolis, Sr. Marlon Diego Pedrini, e com 
cópia ao Excelentíssimo Senador da República: 
Wellington Antônio Fagundes, a necessidade solicitar 
junto a União a devolução ou doação dos terrenos do 
DNIT/UNIÃO ao Munícipio de Alto Garças-MT, bem 
como, que um terreno de 10.000 (dez mil) metros  



 
 
quadrados seja destinado a Câmara Municipal de Alto 
Garças-MT.  

 
Com fundamento no que determina o Regimento 

Interno desta Casa de Leis, Requeiro a Mesa, ouvido o Soberano Plenário, 
seja encaminhado expediente indicatório ao Excelentíssimo Sr. Prefeito 
Municipal, Claudinei Singolano, com cópia ao Supervisor do DNIT em 
Rondonópolis, Sr. Marlon Diego Pedrini, e com cópia ao Excelentíssimo 
Senador da República: Wellington Antônio Fagundes, a necessidade 
solicitar junto a União a devolução ou doação dos terrenos do DNIT/UNIÃO 
ao Munícipio de Alto Garças-MT, bem como, que um terreno de 10.000 
(dez mil) metros quadrados seja destinado a Câmara Municipal de Alto 
Garças-MT.  
 
 

Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes Teixeira 
(Pitucha), Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças –MT, 21 de 
junho de 2021. 
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J U S T I F I C A T I V A 

 

Assim, solicitamos apoio dos nobres edis para nos auxiliar 
na retomada/devolução ou doação de tais imóveis que foram doados ao 
antigo DNER, hoje DNIT, e que atualmente estão sem 
destinação/abandonados, e que não atendem a sua função social; de tal 
modo, é que buscamos a reversão/devolução ou doação de tais imóveis 
para a Câmara Municipal de Alto Garças-MT, mais precisamente a antiga 
sede do DNIT em Alto Garças-MT , pois, o Poder Legislativo tem buscado 
um terreno para construir uma nova Sede do Poder Legislativo no 
Município de Alto Garças-MT; bem como, que os demais terrenos sejam 
revertidos ou doados ao Município de Alto Garças-MT; que certamente 
dará destinação a tais terrenos, atendendo a sua função social. 

 
Nessa ênfase solicitamos o apoio dos nobres edis para a 

aprovação da presente matéria. 

 Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes Teixeira 
(Pitucha), Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças –MT, em 21 de 
junho de 2021.  
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