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Nos termos do art. 177 e seguintes da consolidação do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à
Mesa, depois de ouvido o soberano Plenário, que encaminhe REQUERIMENTO à

Presidência do Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT, solicitando esclarecimentos e cronograma
de ações referentes ao processamento da documentação de posse de casas do Projeto “Meu Lar (Viver
Melhor)” instalado no município de Feliz Natal. 
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José Domingos Fraga
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Trata-se de Requerimento  cujo objetivo é demonstrar à Presidência do Instituto de Terras de Mato Grosso -
INTERMAT, solicitando esclarecimentos e cronograma de ações referentes ao processamento da
documentação de posse de casas do Projeto “Meu Lar (Viver Melhor)” instalado no município de Feliz Natal.

O pleito tem fundamento no art. 26, inciso VIII da Constituição Estadual:

Art. 26 É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa:

(...)

VIII - fiscalizar e controlar, diretamente, através de quaisquer de seus membros ou
Comissões, os atos do Poder Executivo, incluídos os da Administração indireta;

 

e também no artigo 177 da consolidação do Regimento Interno da assembleia legislativa dop estado de Mato
Grosso:

Art. 177 Requerimento é todo pedido feito ao Presidente ou à Mesa Diretora da
Assembleia Legislativa sobre objeto de expediente, ou de ordem, ou de interesse do
Poder Legislativo, por qualquer Deputado ou Comissão.

Vale dizer que a medida é de caráter urgente e de extremo interesse publico necessitando assim da imediata
conclusão dos trabalhos de emissão de documentos do projeto Projeto “Meu Lar (Viver Melhor)” instalado no
município de Feliz Natal.

Os propensos proprietários estão sem a documentação necessária para exercer direitos e auferir benefícios
o que vem dificultando sobremaneira a vida daquelas pessoas uma por sua vez não conseguem provar a
real condição de senhor possuidor e proprietário de seu domicilio e residência.

Existe a necessidade premente de Instituto trabalhar com afinco para expedição dos títulos definitivos desse
projeto como emblema fiel do exercício de justiça e respeito a dignidade daa pessoas ali domiciliadas.  

Por ser oportuna e justa a medida pleiteada, expressando o anseio da comunidade, contamos com o apoio
irrestrito dos Nobres Pares para aprovação da presente iniciativa legislativa.
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