
Projeto de lei - 841ukjv1

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: 841ukjv1
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
14/05/2019
Projeto de lei nº 504/2019
Protocolo nº 3277/2019
Processo nº 916/2019
 

Autor: Dep. Valmir Moretto

Denomina "Estrada MT 388 – Ivanil Volpato" o
trecho da MT-388 que se inicia em Campos de
Júlio e finaliza em Nova Lacerda.

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 denominada "Estrada MT 388 – Ivanil Volpato" o trecho da MT-388 que se inicia em Campos de
Júlio e finaliza em Nova Lacerda.

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

JUSTIFICATIVA

A presente proposição é oriunda do Ofício n. 105/19, de 22 de abril de 2019, expedida pelos Vereadores da
Câmara Municipal de Campos de Júlio, os senhores Joel Antonio Celso e Odair José Martins de Queiroz.

Objetiva o presente projeto de lei denominar Estrada MT 388 – Ivanil Volpato" o trecho da MT-388 que se
inicia em Campos de Júlio e finaliza em Nova Lacerda.

IVANIL VOLPATTO foi um dos pioneiros na colonização do município de Campos de Júlio (Mato Grosso).
Catarinense de Joaçaba, nasceu em 24 de fevereiro de 1952, filho de imigrantes italianos. Em 1960,
mudou-se com seus pais para Cascavel (PR), onde começou sua profissão de piloto de aviação. Após
inúmeras viagens para mostrar terras mato-grossenses a compradores sulistas, se apaixonou pela
agricultura e se tornou um dos primeiros pilotos agrícolas do Mato Grosso. Após anos de muito trabalho e
pulverizações, resolveu acreditar no sonho de prosperidade e vida nova, adquirindo na década de 80 um
pedaço de terra onde futuramente veio a se chamar Campos de Júlio.

Com muita determinação e persistência, enfrentou as dificuldades de falta de energia, agua, estradas e
outras adversidades. Sempre acreditando no sonho de um futuro melhor, ajudou as abrir as primeiras
estradas juntamente com outros pioneiros que acreditavam no desenvolvimento da região, possibilitando os
primeiros cultivos de soja do município. A estrada em que contribuiu para abrir a picada no cerrado nativo
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hoje tornou-se a MT388.

Na década de 90, Ivanil Volpatto, como vereador de Comodoro MT, auxiliou na emancipação do município
de Campos de Júlio. Ao longo dos anos viu o antigo cerrado se tornar umas das melhores regiões do Brasil
para o agricultura. A gratidão a Deus pelos acertos em suas escolhas sempre foram exaltadas. Faleceu em
15 de junho de 2017 aos 65 anos e foi sepultado em Campos de Júlio (MT).

Assim, considerando ser um produtor rural falecido, pioneiro da região, sócio fundador da Associação do
beneficiários da Rodovia MT388 e associado do Sindicato Rural de Campos de Júlio, tem-se por  medida de
justiça, merecimento e reconhecimento, o  acolhimento da presente proposição.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 30 de Abril de 2019

 

Valmir Moretto
Deputado Estadual
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