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DISPÕE  SOBRE  A  ESTADUALIZAÇÃO  DA
ESTRADA QUE LIGA A MT 241, NA ALTURA DO
TREVO DO RIO QUIBOZINHO, À MT 351, NA
ALTURA DA VILA DANIEL, NO DISTRITO DE
COQUEIRAL, NO MUNICÍPIO DE NOBRES.

        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 estrada que liga a MT 251, na altura do trevo do Rio Quibozinho, até a MT 351,
na altura da Vila Daniel, distrito de Coqueiral, no município de Nobres.

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

JUSTIFICATIVA

O presente expediente legislativo trata da estadualização da estrada que liga a MT 241 - trevo do Rio
Quibozinho - até o entroncamento com a MT 351 - Vila do Daniel, distrito de Coqueiral.

O pedido vem no sentido de atender ao grande fluxo de carros de passeio e de caminhões que circulam pela
estrada, que aumentou significativamente com o asfaltamento da MT 241.

Tal medida irá atender aproximadamente 2000 (duas mil) famílias que residem naquela região, segundo
levantamentos feitos pelo Vereador Joel Júnior, do município de Nobres, que nos apresentou a demanda.

Também lembra o vereador que pela rodovia circulam muitos estudantes, vez que é rota dos veículos do
transporte escolar, bem como, por se tratar de região turística, o fluxo de visitantes é intenso.

Desta forma, por ser a solicitação de grande relevância tanto para a população ali residente, bem como para
o fluxo da safra agrícola - grande motriz de nosso Estado - e, ainda, do fluxo turístico - que é um potencial
ainda mal explorado em Mato Grosso, que apresento o presente projeto de lei, na certeza da aprovação
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pelos nobres Pares, bem como na expectativa da sanção pelo chefe do Poder Executivo.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Outubro de 2019

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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