
PROJETO DE LEI N. 13, DE 15 DE JUNHO DE 2016 
 

Dispõe sobre a criação de Estradas Municipais 
e autoriza o Poder Executivo Municipal a 
proceder suas manutenções e dá outras 
providências. 

 
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Lucas do Rio 

Verde, Estado de Mato Grosso. Faço saber que a Câmara municipal aprovou o seguinte Projeto 
de Lei: 
 

Art. 1º Ficam criadas e denominadas a Estrada Municipal Linha 34, a Estrada Municipal 
Linha 35 e a Estrada Municipal Linha 36 no Município de Lucas do Rio Verde-MT, conforme 
mapa em anexo e de acordo com as delimitações constantes dos incisos abaixo: 
 

I – A Estrada Municipal Linha 34 é composta em seu perímetro pelos seguintes vértices: 
P1-13º4’38.37”S, 55º53’45.62”O ao P2-13º4’34.62”S,55º53’32.64”O ao P3-
13º4’52.25”S,55°52’51.61”O ao P4-13º4’40.68”S,55º52’41.37”O ao P5-
13º5’0,47”S,55º52’46.41”O; 

II - A Estrada Municipal Linha 35 é composta em seu perímetro pelos seguintes vértices: 
P2-13º4’34.62”S,55º53’32.64”O ao P6-13º4’24.91”S,55°53’27.46”O ao P7-
13º3’43.90”S,55º53’22.85”O; 

II - A Estrada Municipal Linha 36 é composta em seu perímetro pelos seguintes vértices: 
P6-13º4’24.91”S,55°53’27.46”O ao P8-13º3’40.20”S,55º53’44.63”O. 
 

Art. 2º As estradas vicinais criadas conforme disposto no art. 1º terão as seguintes 
dimensões: 
 

I – A Estrada Municipal Linha 34 tem 2.610 (dois mil e seiscentos e dez metros) de 
extensão e 12 (doze) metros de largura, sendo 08 (oito) metros de pista de rodagem. 

II - A Estrada Municipal Linha 35 tem 1.910 (um mil e novecentos e dez metros) de 
extensão e 12 (doze) metros de largura, sendo 08 (oito) metros de pista de rodagem. 

II - A Estrada Municipal Linha 36 tem 1.486 (um mil e quatrocentos e oitenta e seis 
metros) de extensão e 12 (doze) metros de largura, sendo 08 (oito) metros de pista de rodagem. 
 

Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir e manter em bom estado 
de conservação as estradas vicinais criadas de acordo com o disposto no art. 1º. 
 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Lucas do Rio Verde-MT, Plenário Vereador João José Callai, 15 de junho de 2016. 
 
 
 
 
 
 

GILSON BAITACA         GILSON GREGÓRIO 
Vereador                                Vereador 

 
 



JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N. 13/2016 
 

Exmos. Senhores 
VEREADORES E VEREADORAS 
 

Ao tempo que expresso meus cordiais cumprimentos, venho pelo presente instrumento, 
no estrito cumprimento de minhas atribuições legislativas, encaminhar a Vossas Excelências o 
presente Projeto de Lei que trata de matéria controversa, mas que merece nossa atenção, pois é 
parte integrante do Plano Diretor do Município de Lucas do Rio Verde-MT, bem como visa, 
pincipalmente, institui uma legislação que regule sua existência e que atendendo aos anseios de 
parte da população que reclama sua aprovação há muito tempo. 
 

 Excelentíssimos Senhores Vereadores e Excelentíssima Senhora Vereadora, atento às 
reivindicações da sociedade, porém, preocupado com a legalidade das reivindicações, ponderei 
muito até apresentar a Vossas Excelências a matéria em tese, haja visto o arrastamento de 
demandas judiciais que imputam sobre a localidade conhecida como Macuco e seus moradores. 
Entretanto, diante a inércia e a não resolução dos conflitos e, ainda pior, dos males maiores que 
estão sendo acometidas todas aquelas pessoas que lá habitam, pensando na possibilidade real 
de contribuir com aquelas pessoas, dando-lhes o mínimo de dignidade para sobreviver, 
possibilitando seu deslocamento digno com a instituição de Estradas Vicinais Municipais, que 
poderão ter a manutenção do Poder Público Municipal, é que trago à análise e posterior 
discussão e aprovação pelos Nobres Edis deste Projeto de Lei n. 13/2016, que Dispõe sobre a 
criação de Estradas Municipais e autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder suas 
manutenções e dá outras providências. 
 

O referido projeto de lei tem por finalidade primordial propiciar qualidade de vida digna 
aos moradores daquela localidade, mas, principalmente, fazer respeitar a dignidade humana e a 
Legislação, cito em especial a Lei Federal n. 8.069, de 13 de julho de 1990, que Dispõe sobre 
o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 
 

 Para melhor entendimento cito, em especial alguns dispositivos constantes do Estatuto 
da Criança e do Adolescente que deixa, claro a responsabilidade que todos temos em prover as 
crianças e adolescentes de mecanismos que gerem vida com dignidade: 
 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em 
geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida 
e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas 
que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e 
harmonioso, em condições dignas de existência. 
Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, 
visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo 
para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, 
assegurando-se-lhes: 
... 
V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua 
residência; 
Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente: 
VII - atendimento no ensino fundamental, através de 
programas suplementares de material didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde. 
Art. 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou 
violação dos direitos da criança e do adolescente. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 8.069-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 8.069-1990?OpenDocument


 
Sem prejuízo dos demais direitos e também dos deveres da criança e do adolescente, 

apresentamos no parágrafo anterior algumas premissas que norteiam a legislação que trata das 
Crianças e dos Adolescentes, isso para chamar vossa atenção, principalmente, para as 
obrigações que todos temos para com as crianças. 
 

Sou sabedor das dificuldades que aqueles moradores sofrem pelas precárias condições 
de deslocamento e a falta de oferta de serviços públicos de qualidade, parte em virtude do não 
reconhecimento legal do direito a terra, que não vem ao caso agora, mas que, por lá estarem, 
têm o direito aos serviços públicos, serviços esses que devem ser oferecidos com qualidade e 
eficiência, gerando qualidade de vida, através do fornecimento de instrumentos de cidadania 
que tem como consequência a dignidade humana. 
 

Busca-se com esse projeto resgatar a autoestima daqueles moradores, propiciando a 
disponibilização de serviços públicos de qualidade, a começar pelo direito de ir e vir com 
dignidade. Portanto, instituindo novas estradas municipais que darão acesso às Escolas, Postos 
de Saúde, dentre outros necessários à vida e a melhoria da qualidade de vida em todos os seus 
aspectos. 
 

Sendo assim, diante ao exposto, solicito a análise deste projeto, para que seja acatado 
na forma legal de nosso regimento, e que, após, seja o mesmo aprovado, produzindo os efeitos 
desejados. Afinal, esta matéria tem reconhecida importância quando busca valorizar os 
moradores da referida localidade e autorizando o Poder Executivo Municipal a desenvolver 
ações que ensejem a melhoraria das condições de moradia e contribuindo com a melhoria das 
estradas, resultando em justiça social àquela Comunidade. 
 

Lucas do Rio Verde-MT, Plenário Vereador João José Callai, 15 de junho de 2016. 

 
 
 
 
 
 

GILSON BAITACA         GILSON GREGÓRIO 
Vereador                                Vereador 
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