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INCLUI  NO  CALENDÁRIO  OFICIAL  DE
EVENTOS DO ESTADO DE MATO GROSSO O
FESTIVAL DE PESCA ESPORTIVA EMBARCADA
DO MUNICÍPIO DE JURUENA.

       

       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 incluído no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso o Festival de Pesca
Esportiva Embarcada do Município de Juruena, a ser realizado na primeira semana do mês de Julho de cada
ano.

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



JUSTIFICATIVA

       Acontece, anualmente, na primeira semana do mês de Julho, o Festival de Pesca Esportiva Embarcada
do Município de Juruena - Modalidade Pesque e Solte -, evento já tradicional naquela localidade.

       O Festival está em sua IX edição e é realizado no Balneário da Prainha do Rio Juruena. É um grande
sucesso na região, fomenta o turismo trazendo atividades para o setor, soma lazer e renda para o Município
e atrai, além da população local, turistas de todo o estado.

       É um evento que faz parte da estratégia de desenvolvimento do turismo municipal e estadual, que
agrega valor a cadeia do turismo e ao crescimento econômico de Juruena.

       O público alvo é de competidores amantes da pesca esportiva, turistas e a população de Juruena, da
Região Noroeste e demais regiões do estado, e é aberto a todos - ribeirinhos, indígenas, pescadores
amadores, turistas, etc.

      Objetiva proporcionar momentos de entretenimento e lazer à comunidade local e aos turistas
participantes; contribuir para o crescimento e o desenvolvimento do turismo ecológico e sustentável de
Juruena, da região Noroeste e do estado de Mato Grosso; promover ações de educação ambiental,
conscientizar e sensibilizar a população da importância e necessidade de cuidar dos recursos naturais, de
proteger o meio ambiente e principalmente o Rio Juruena, seu entorno, sua flora e fauna.

      Deste modo, ante a importância do Festival de Pesca Esportiva Embarcada de Juruena apresento o
Projeto de Lei para inclusão do mesmo no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso,
contando com o acolhimento pelos Nobres Pares.
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