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

A Vereadora que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno desta 
Casa, ouvido o Plenário, INDICA da Prefeita Municipal, Senhora Nilce Mary Leite “Meire 
Adauto”, no sentido de determinar ao setor competente da Prefeitura Municipal levantar 

pendências e tomar providências necessárias para regularizar documentos de 
titularidade de imóveis localizados no Distrito de Nossa Senhora Aparecida do Chumbo 

onde famílias construíram a sua moradia e até o momento não consegue registrar o seu 
imóvel no cartório.  

Sem documentos da moradia, a família não tem segurança jurídica sobre 
o imóvel. Ter um imóvel próprio é sonho da maioria das famílias. É preciso regularizar a 

situação destas famílias para que tenham oportunidade de buscar financiamento junto a 
instituição bancária visando ampliação, melhoramento da moradia e outros benefícios 

que a regularização trará, com o registro válido, as famílias não precisam se preocupar, 
pois o seu direito sobre o imóvel está assegurado, pelo o que esperamos contar com a 
esta tomada de providência por parte do Poder Executivo Municipal.  

 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 17 de junho de 2016. 
  

 

Vereadora Ornella Falcão, do PSD 
 

 

 


