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Altera a Lei nº 5.918, de 23 de dezembro de
1991.

        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 alterado o Art. 2º, da Lei 5.918, de 23 de dezembro de 1991, que passa a ter a seguinte
redação:

“Art. 2º O Artigo 2º da Lei nº 4.349, de 23.09.81, passa a ter a seguinte redação:

Art. 2º Os limites de Juara são os seguintes: Partindo da confluência do rio Arinos com o rio Juruena, segue
pelo rio Arinos acima até a barra do córrego Americano, segue por este acima até sua cabeceira, deste
ponto parte uma linha reta até a cabeceira do córrego Água do Cateto, segue por este abaixo até sua barra
no Rio São João da Barra ou Matrinchã, deste ponto segue pelo rio abaixo até a barra do córrego Pequeno,
segue por córrego acima até sua cabeceira, deste ponto parte em uma linha reta até a cabeceira do córrego
Jacó, segue por este abaixo até sua barra no rio Cabeça de Boi, segue abaixo por este até sua barra no rio
Apiacás, por este rio acima até encontrar a foz do córrego Córgão, por este acima até a foz do córrego do
Fundão, por este córrego acima até a sua cabeceira, deste ponto segue uma linha reta até a cabeceira do
córrego do Cará, por este abaixo até a sua barra no rio dos Peixes, por este rio abaixo até a barra do rio Piau,
sobe por este rio até a foz do córrego Bama, por este acima até a sua cabeceira, daí segue por uma linha
reta até a cabeceira do córrego Fazcarne, desce por este córrego até sua barra no córrego Jaú, segue por
este córrego abaixo até a barra do córrego Cantão, por este acima até a sua cabeceira, deste ponto parte
uma linha reta até a barra do córrego Javali no córrego Córgão, segue pelo córrego Córgão acima até a sua
cabeceira, deste ponto parte uma linha reta até a cabeceira do córrego Palmital, segue por este abaixo até a
sua barra no córrego Água Boa, segue por este córrego abaixo a sua barra no córrego Juara, segue por este
abaixo até a sua foz no rio Arinos, deste ponto segue pelo rio Arinos até a foz do rio Manoel Gomes, segue
pelo rio Manoel Gomes acima até a sua cabeceira, deste ponto parte uma linha reta a cabeceira do córrego
Dominguinho; segue por este abaixo até a sua barra no córrego Domingos; por este abaixo até a foz no rio
do Sangue; segue pelo rio do Sangue abaixo até a sua foz no rio Juruena, segue pelo rio Juruena abaixo até
a foz do rio Arinos, ponto de partida.”
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        Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Projeto de Lei que visa corrigir equívoco na elaboração legislativa que culminou com a Sanção
da Lei Ordinária nº 5.918, de 23 de dezembro de 1991, que anexou área ao Município de Juara.

Em que pese já decorridos 27 anos da edição da referida Lei, nos dias atuais tal equívoco passou a produzir
efeitos danosos mais significativos à população que de fato reside no município de Nova Monte Verde, mas
que por conta da sobreposição legal que ora se busca corrigir, encontra-se vinculada nao de fato, mas
apenas de direito também ao município de Juara.

Esclarecendo o equivoco, cumpre salientar que em 20 de dezembro de 1991, foi sancionada a Lei nº 5.915
que criou o Município de Nova Monte Verde, desmembrado dos municípios de Alta Floresta, Apiacás e Juara.

Desta feita, os limites do município de Juara sofreram alteração conforme disposto no Art. 2º, da referida Lei
nº 5.915, de 20 de dezembro de 1991.

Ocorre que na ocasião da sanção da Lei nº 5.918, três dias após a sanção da Lei nº 5.195, os limites do
município de Juara já haviam sido alterados, fato que não foi levado em conta no texto sancionado da Lei nº
5.918, que anexou território ao município de Juara.

Nestes termos, a redação que estabeleceu os novos limites de Juara passou a prever trechos territoriais que
doravante pertenciam ao recém criado Município de Nova Monte Verde.

Desta feita, a parcela territorial que fora desmembrada do município de Juara quando da criação do
município de Nova Monte Verde, fora novamente inserida como sendo de Juara, fazendo com que surgisse a
discussão quanto a qual município estaria vinculada: Juara ou Nova Monte Verde?

A segunda Lei editada, qual seja a Lei nº 5.918, de 23 de dezembro de 1991, foi equivocada pois promoveu
alteração no dispositivo legal não mais vigente, uma vez que a redação do Art. 2º , da Lei 4.349, de 23 de
setembro de 1981, já havia sido modificada pela Lei nº 5.915, de 20 de dezembro de 1991.

O presente erro de redação foi constatado inclusive em Parecer Técnico da Secretaria de Planejamento e
Coordenação Geral do Estado, emitido em 25 de julho de 2014, que serve de embasamento técnico para a
presente proposição legislativa.

A administração de fato da área objeto da presente proposição, que se pretende restabelecer ao município
de Nova Monte Verde, vem sendo exercida de fato pelo município de Nova Monte Verde, que inclusive
realiza manutenção de vias não pavimentadas e manutenção da escola municipal “Bela Manha”, localizada
na referida área.

Ainda assim, propriedades rurais localizadas na área de inconsistência estão todas registradas e
cadastradas para o município de Mova Monte Verde, tornando ainda mais legitima a presente propositura
que visa corrigir erro de redação legislativa e ao mesmo tempo promover segurança jurídica e paz social na
região.

Outrossim, a comunidade “Bela Manha”, através de todos os seus moradores solicitou junto a Prefeitura de
Nova Monte Verde, por meio de abaixo assinado acostado aos autos do presente projeto de lei,
requerimento para a continuidade da prestação de serviços públicos por parte do município de Nova Monte
Verde.

Ressaltou ainda que não são atendidos pelo município de Juara e que todos os cadastros junto ao INDEA
reportam para a vinculação da área ao Município de Nova Monte Verde.

Anexamos a presente propositura os seguintes documentos:
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Parecer Técnico emitido pela Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral.●

Mapa indicativo da área de inconsistência.●

Abaixo assinado da Comunidade “Bela Manha”.●

Por entendermos que estão demonstrados todos os elementos caracterizadores do equivoco ocorrido na
redação da Lei 5.918, de 23 de dezembro de 1991, pugnamos pelo apoio dos Nobres Pares para a
aprovação da presente propositura.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 22 de Maio de 2018

 

Romoaldo Júnior
Deputado Estadual
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