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Altera os arts. 1º e 2º da Lei n° 9.083, de 30 de
dezembro  de  2008,  para  regularizar  a
nomenclatura  do  trecho  compreendido  pela
rodovia que menciona.

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 Esta Lei altera dispositivos da Lei n° 9.083, de 30 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a
alteração da nomenclatura “Rodovia Municipal Américo de Campos Martins” para “Rodovia Estadual
Américo de Campos Martins” a MT-403, para regularizar a nomenclatura da rodovia.

Art. 2º Fica alterado o Art. 1º da Lei n° Lei n° 9.083, de 30 de dezembro de 2008, que passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica denominada; Rodovia Estadual – Américo de Campos Martins – a MT- 515, que liga
Chapada dos Guimarães à localidade de Água Branca, passando por Feixe do Morro, Cachoeira
Rica, Lagoinha, Brejo Grande, Invernada, Ribeirão do Felix, Jardim e Roncador do Mendes,
pertencentes ao mencionado Município”

Art. 3º Fica alterado o Art. 2º da Lei n° Lei n° 9.083, de 30 de dezembro de 2008, que passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 2º Na placa de nomenclatura deve constar: “MT-515- Rodovia Estadual Américo de
Campos Martins”.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem por escopo retificar o texto da Lei n° 9.083, de 30 de dezembro de 2008, que
dispõe sobre a alteração da nomenclatura “Rodovia Municipal Américo de Campos Martins” para “Rodovia
Estadual Américo de Campos Martins” a MT-403.

1



Tal alteração faz-se necessária em virtude do Decreto do Executivo Estadual de Nº 1.444, de 18 de abril de
2018, que “Dispõe sobre a definição dos limites, denominação e códigos específicos da estrada que liga a
rodovia MT-020, no projeto de Assentamento Água Branca, em Chapada dos Guimarães, até a rodovia
MT-251, no trevo do Bairro Village I, no perímetro urbano da cidade de Chapada dos Guimarães,
estadualizada por meio da Lei Estadual nº 8.452, de 13 de janeiro de 2006”.

A Lei nº 8.452, de 13 de janeiro de 2006, “Dispõe sobre a estadualização da estrada que liga a rodovia
MT-020, no Projeto de Assentamento Água Branca, em Chapada dos Guimarães, até a rodovia MT-251, no
trevo do Bairro Village I, no perímetro urbano da cidade de Chapada dos Guimarães” e em seu Art. 2º
descreve o trajeto da rodovia de maneira idêntica ao texto do art. 1º da Lei n° 9.083/2008.

Sendo assim, de acordo com as alterações apresentadas pelo Decreto n° 1444/2018, entendemos que o
diploma legal que denominou a rodovia estadual deve ser retificado.

Conforme o exposto, entendemos como de fundamental importância do projeto de lei apresentado, submeto
aos nobres Pares a presente propositura a qual solicito o devido apoio para sua análise e aprovação.    

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 01 de Fevereiro de 2019

 

Guilherme Maluf
Deputado Estadual

2


