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Denomina Anel viário da MT 358 de Tangará da
Serra de Anel Viário MANOEL FERREIRA DE
ANDRADE (MANOEL DO PRESIDENTE).

        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 denominado Anel Viário MANOEL FERREIRA DE ANDRADE (Manoel do Presidente) a
extensão da MT 358 entre o Trevo da Lions Internacional em Tangará da Serra/MT até o Trevo da MT 480.

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

JUSTIFICATIVA

A presente proposição objetiva denominar de Anel Viário MANOEL FERREIRA DE ANDRADE (Mané do
Presidente) a extensão da MT 358 entre o Trevo da Lions Internacional em Tangará da Serra/MT até o Trevo
da MT 480.

Manoel Ferreira de Andrade conhecido carinhosamente pela população Tangaraense como Manoel do
Presidente chegou em Tangará da Serra, vindo de Presidente Prudente, no final da década de 70 fundando
o Supermercado Presidente.

Amante do futebol amador, logo envolveu-se de tal forma que tornou-se muito popular, pois patrocinava
diversos times nas disputas dos campeonatos municipais, construindo o seu próprio campo na denominada
“Chácara do Presidente”.

De seu supermercado e desta chácara surgiu o nome pelo qual se tornou muito popular “Manoel do
Presidente”.

Instigado por amigos foi lançado candidato a prefeito elegendo-se para o período de 1989 – 1992, período
em que lançou o núcleo industrial do bairro Santa Terezinha, onde muitos pequenos
empresários implantaram suas empresas.
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Nesta Assembleia Legislativa representou Tangará da Serra e região no período de 1995 à 1998 quando
contribuiu para a implantação do Campus Universitário da UNEMAT em Tangará da Serra, no governo Dante
de Oliveira.

Falecendo em 06 de setembro de 2018, deixou sua esposa Ana Monteiro de Andrade e três filhos, Emerson
de Andrade, Meire Sela Andrade Neves e Ricardo Andrade.

Sua paixão pela política contagiou parte da família fazendo com que sua esposa Dona Ana Monteiro de
Andrade tornasse Vice Prefeita e Prefeita de Tangará da Serra e um de seus filhos Emerson de Andrade
vereador e Presidente da Câmara Municipal de Tangará.

Uma extensa lista de atividades em prol da sociedade de nosso Estado fazem parte da história deste
importante homem público, MANOEL DO PRESIDENTE.

Pelas fundamentações aqui descritas, configura-se como meritória por parte do Parlamento Matogrossense,
a homenagem para tão importante político que ajudou a construir a história de Tangará da Serra e região,
bem como com este parlamento, razões pelas quais apresento o presente projeto de lei, para a qual
contamos com a aprovação dos nobres pares para aprovação deste Projeto de Lei.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 31 de Outubro de 2019

 

Paulo Araújo
Deputado Estadual
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