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Denomina  “Reni  João  Kaefer”  o  trecho  da
MT-242,  compreendido  entre  o  Rio  Arinos,
divisa com o município de Itanhangá até o Rio
dos Patos, divisa do município de Juara.

       

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 “Reni João Kaefer” o trecho da rodovia MT- 242, compreendido entre o Rio
Arinos, divisa com o município de Itanhangá até o Rio dos Patos, divisa do município de Juara.

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

 

JUSTIFICATIVA

 

A presente proposição visa denominar “Reni João Kaefer” o trecho de aproximadamente 85 km da rodovia
MT- 242, compreendido entre o Rio Arinos, divisa com o município de Itanhangá até o Rio dos Patos, divisa
do município de Juara.

Reni João Kaefer nasceu no dia 28 de agosto de 1957 em Cerro Largo, Rio Grande do Sul. Conheceu
Roselaine Petronski no ano de 1977, casaram-se e tiveram três filhos, Silviane, César e José.

No Ano de 2001 a família Kaefer veio para o Estado de Mato Grosso em busca de novos horizontes.
Compraram uma terra no distrito de Brianorte, e ali permaneceram sempre trabalhando com agricultura. Mas
Reni sempre gostou da vida politica, e sempre lutou na busca de melhorias para o seu distrito.

Além disso, Reni foi um dos pioneiros e fundadores de Brianorte e prestou relevantes serviços à comunidade
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como agricultor, foi presidente da Associação de Desenvolvimento Comunitário de Brianorte. E em 2020,
concorreu as eleições como vice-prefeito, pelo Partido Progressista.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres Pares para a aprovação do presente projeto de lei.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 24 de Agosto de 2021

 

Dilmar Dal Bosco
Deputado Estadual
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