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              Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora,
ouvido o Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO", na forma:

"A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Emanuel Pinheiro, vem manifestar o reconhecimento público ao Excelentíssimo
Governador do Estado de Mato Grosso Senhor José Pedro Gonçalves Taques, pela inauguração da
restauração da Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251), do trecho entre o trevo de acesso ao Lago de Manso e
o Balneário Mutuca, no dia 03 de fevereiro do corrente ano.
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JUSTIFICATIVA

O Governador Pedro Taques juntamente com o Secretário de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso,
Marcelo Duarte, irão inaugurar o trecho  restaurado da Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251), do trexo entre o
trevo de acesso ao Lago de Manso e o Balneário Mutuca.
 
O asfaltamento da MT-251(Rodovia Emanuel Pinheiro) foi divido em três lotes.
 
O primeiro tinha a extensão de 35 quilômetros, começava em Chapada dos Guimarães e teve um
investimento por parte do Governo no valor de R$ 14,5 milhões.
 
O segundo trecho era de 25,5 quilômetros (a partir dos 35 Km), até o entroncamento com a MT-140 onde
foram investidos R$ 9,6 milhões.
 
O terceiro lote teve de 12 quilômetros e foi pavimentado no sentido de Campo Verde a Chapada, até o
entroncamento com a MT140 e custou ao Estado R$ 5,9 milhões.
 
Este asfaltamento amplia e fomenta o potencial turístico da região, principalmente em Chapada dos
Guimarães. Ele será um importante elo para toda a região Sul do estado, que não tem o hábito de ir a
Chapada dos Guimarães, com as belezas locais. 

A MT-251 gera uma economia de 60 quilômetros aos turistas que saírem da Região Sul em direção ao
Parque Nacional, além de desviar da estrada com fluxo pesado de caminhões que é a BR-364 e que até
então servia como única via asfaltada vindo do sul para a capital. 

Por estas razões é que peço aos Nobres Pares o apoio a esta Moção de Congratulação e que seja enviada
ao Excelentíssimo Governador do Estado de Mato Grosso Senhor José Pedro Gonçalves Taques, pela
inauguração da restauração da Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251), do trecho entre o trevo de acesso ao
Lago de Manso e o Balneário Mutuca, no dia 03 de fevereiro do corrente ano. No Seguinte endereço: Palácio
Paiaguás, Centro Político Administrativo, Cuiabá – MT, CEP: 78.050-970.
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