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Dispõe sobre a estadualização da rodovia que
liga o município de Santo Antonio do Leste-MT
ao município de Campinápolis-MT.

        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 estadualizada a rodovia que liga o município  de Santo Antonio do Leste-MT ao município
de Campinápolis-MT, com uma extensão aproximada de 105 km (cento e cinco quilômetros).  

        Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição legislativa, na modalidade de projeto de lei ordinária, que tem por fim estadualizar a
rodovia municipal que liga o município de Santo Antonio do Leste-MT ao município de Campinápolis-MT,
com uma extensão aproximada de 105 km (cento e cinco quilômetros).

Os municípios supramencionados não dispõem de recursos próprios para manutenção e conservação da
rodovia, o que ressalta a reinvidicação da população para a sua estadualização,contribuindo para o
progresso dos municípios, além de facilitar o translado da população e escoamento agrícola, dentre outras
atvidades realizadas. Tal reivindicação pode ser observada através do Ofício nº 022/2017 da Câmara
Municipal de Santo Antônio do Leste.

Insta salientar, ainda, que a rodovia dá acesso a vários munícipios como Água Boa, Nova Xavantina,
Ribeirão Cascalheira, dentre outros da região, facilitando assim a instalação de novos investimentos no setor
industrial, bem como a melhoria na escoação dos produtos produzidos. 

Destarte, forçoso concluir pela necessidade de estadualização daquela rodovia para fins de realização de
obras e pavimentação asfáltica, proporcionando um fluxo mais ativo de cargas e passageiros naquela
localidade, barateando o frete e aumentando a competitividade dos produtos ali produzidos e
consequentemente gerando mais riquezas ao nosso Estado e melhor qualidade de vida à população das
comunidades que ali trafegam.

Assim sendo, não restam dúvidas que a presente iniciativa legislativa encontra-se revestida de grande
interesse público, pois, com base na exposição fática até aqui apresentada, a medida atenderá o clamor da
população, tornando-se a aprovação do presente Projeto de Lei, um imperativo de direito e da mais sublime
justiça social.
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