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       REQUERIMENTO SOLICITANDO REAVALIAÇÃO, REEDIÇÃO E PUBLICIDADE DAS LEIS 
MUNICIPAIS N.ºs 652 E 653 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1.982. 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Poder Legislativo Municipal em Poconé, Estado de 

Mato Grosso, Vereador Ademir Aparecido Zulli e demais colegas Edis desta Casa Legislativa, 
conforme preceitua os artigos 157 e 158 do Regimento Interno da Câmara Municipal dos 
Vereadores de Poconé, apresentamos REQUERIMENTO que após dado ciência e aprovado pelo 
Soberano Plenário, seja encaminhada esta propositura às seguintes autoridades: 

 
Prefeito Municipal Ataíl Marques do Amaral; 
Procurador Jurídico e Fiscal do Município de Poconé, Senhor Lucas Gouvêa. 
 
Que busque entendimentos para providenciar revisão, reavaliação, reedição e publicidade 

da Lei Municipal nº 652 de 29 de dezembro de 1.982 dispõe sobre ocupação e parcelamento do 
solo e da Lei Municipal 653 de 29 de dezembro de 1.982 dispõe sobre o Código de Obras do 
município. 

  
JUSTIFICATIVA: A Lei nº 652 estabelece critérios e parâmetros de uso e ocupação do solo, com 
objetivo de orientar e ordenar o crescimento da cidade. Contempla parâmetros para todo o 
território da cidade. Nela os cidadãos podem consultar os parâmetros de edificações e os usos 
permitidos para terreno do município. A Lei nº 653 tem como objetivo: orientar os projetos e a 
execução de edificações no Município; assegurar a observância de padrões mínimos de 
segurança, higiene, salubridade e conforto das edificações de interesse para a comunidade; 
promover a melhoria de padrões de segurança, higiene, salubridade e conforto de todas as 
edificações em seu território, por se tratar de uma lei com 35 anos de existência com poucas 
alterações, entendemos ser necessária e procedimentos para adequá-las para atender a demanda 
atual e futura do município de Poconé – MT. Que seja dado conhecimento desta propositura ao 
Ministério Público local. 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, 16 de outubro de 2017. 
 

Walney Rosa – PV                                   


