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Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal de Poconé-MT. 
 

Os Vereadores que a este subscreve, nos termos do Regimento Interno da 
Casa, Membros da Comissão de Justiça, Economia e Finanças, ouvido o Plenário, 

REQUEREM a Mesa Diretora seja oficiada a Excelência a Senhora Nilce Mary Leite “Meire 
Adauto”, Prefeita Municipal, a fim de que seja realizada pelo o Poder Executivo uma 
Audiência Pública com a finalidade de ouvir moradores, comerciantes, empresários das 

proximidades e a população em geral sobre a proposta de que trata o Projeto de Lei nº 
014/2016, de iniciativa do Poder Executivo, dispondo sobre a desafetação e autorização 

para alienação de forma onerosa da área que constitui a Rua Ana Vaz, na cidade de 
Poconé-MT. 

Fundamentamos o pedido da realização dessa Audiência Pública a 

resposta que a comissão recebeu do Executivo quando indagada se ouvir a população 
sobre a iniciativa pelo Oficio nº 018/PJF-PMP-MT, a Prefeita Municipal informa que não 
houve necessidade da realização de Audiência Pública, em razão da não existência de 

residência, de nenhuma infraestrutura, e que na rua em questão, os terrenos que 
ladeiam a mesma pertencer ao único proprietário, sendo este o interessado na aquisição. 

 
Discordamos da resposta. A que se levar em consideração o interesse dos 

usuários moradores ou não da rua. Vale dizer, que a rua só pode ser desafetada de sua 

qualificação de bem de uso comum do povo mediante Lei Municipal, depois de ter ouvido 
a população, que somente será legitima se a rua perder, de fato, sua utilização pública, e 

não por não contar com a infraestrutura como rede de saneamento, iluminação pública, 
asfalto, e outras alegações apresentadas pelo o Executivo na justificativa do projeto e na 
resposta enviado a comissão, até porque cabe ao Poder Público dotar a rua dessas 

melhorias. 
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As faltas dessas melhorias não eximiram o Poder Executivo da realização 
da audiência, sem esse pressuposto, qualquer pessoa do povo pode impedir a 

desafetação, porque lhe ocorre o direito subjetivo de transitar pela via e, 
consequentemente, o direito de exigir da Municipalidade que se obstenha de perturbar-

lhe ou impedir-lhe o livre transito pela rua, pois a livre circulação de via existente é 
manifestação do direito fundamental de ir, vir e ficar. Não podendo o bem público 
determinado a via pública ter sua destinação desvirtuada simplesmente por não contar 

com residência, infraestrutura, ou por na rua em questão, os terrenos que ladeiam a 
mesma, pertencer a um único proprietário.  

 
Entendemos ser necessária a realização da Audiência Pública pelo o Poder 

Executivo para confirmar o não interesse público por parte da comunidade, para que 

possamos concluir a análise e apreciar o Projeto com mais transparência.  
 
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, 28 de junho de 2016. 
 

 
 

Vereador Gonçalo Curado, do PR                                       Vereador Jorge Getúlio, do PT 

 
 

 
Vereador Marcio Fernandes “Marcinho”, do PMDB 

 


