
Projeto de lei - 9221hnn4

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: 9221hnn4
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
15/02/2017
Projeto de lei nº 54/2017
Protocolo nº 349/2017
Processo nº 100/2017
 

Autor: Dep. Eduardo Botelho

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  inserir
placas  ou  painéis  bilíngues  de  orientação
turística  nos  municípios  de  Mato  Grosso.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica obrigado o Poder Público a inserir placas ou painéis bilíngues indicando os pontos turísticos nos
municípios do Estado de Mato Grosso.

Parágrafo único. As prefeituras municipais deverão indicar os pontos necessários, levando em
consideração o fluxo de turistas e a importância cultural de cada localidade.

Art. 2º As placas deverão estar afixadas em local visível, nos idiomas português e inglês.

Art. 3º Esta Lei será regulamentada na forma em que dispõe a Emenda Constitucional Estadual n° 19, de 11
de dezembro de 2001.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
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JUSTIFICATIVA

 A sinalização de indicação de atrativos turísticos no Estado tem por finalidade identificar os pontos de lazer,
recreação, observação e contemplação. A grande maioria dessas áreas nem sequer está sinalizada.

 Neste sentido, deverá ser implantada a sinalização turística bilíngue nas placas informativas direcionando e
auxiliando o turista aos destinos pretendidos e facilitando sua estadia nas referidas cidades. Inscrições em
português e inglês melhor informarão os visitantes de todo mundo, acostumados a entender estes idiomas.

 Pelo exposto, temos a certeza que os nobres pares irão aprovar essa propositura, semeando conhecimento
à população do Estado de Mato Grosso e aos visitantes, sobre suas belezas naturais e artificiais. 
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