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INSERE  NO  CALENDÁRIO  OFICIAL  DE
EVENTOS  DE  MATO  GROSSO  O  “FEST
BUGRES”,  QUE  OCORRE  ANUALMENTE,  NO
MÊS DE  ABRIL,  NO  MUNICÍPIO  DE  BARRA
DOS BUGRES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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:

Artigo 1º - Fica inserida no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso a “Fest Bugres”,
realizada anualmente, no mês de abril, no município de Barra do Bugres.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor da data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

O Município de Barra do Bugres esta localizado no médio norte do estado, apresenta uma economia
totalmente voltada para o agronegócio e mais especificamente da indústria sucroalcooleira e bovinocultura
de corte. Barra do Bugres conta com uma usina de Bioenergia álcool, biodiesel e açúcar, a Barralcool, que
também produz eletricidade, através do bagaço da cana, não só para o seu consumo, como também vende
para a empresa de energia de Mato Grosso – REDE/CEMAT.

O evento mais importante que ocorre no município é o Festival Regional de Pesca de Barra do Bugres –
FEST BUGRES, que teve origem nos anos de 1970 e surgiu da reunião entre amigos para momentos de
descontração na beira do rio. A iniciativa de reunir os amigos em torno da pescaria foi de Benedito Sales,
Milton Prado e Jamil Ourives.

Com o passar dos anos, a idéia de lançar um evento para competidores da região foi colocada em prática e
em 1995 ocorreu a primeira edição do Festival Regional de Pesca de Barra do Bugres, e em meados de
2002 se tornou Fest Bugres (estadual) e desde 2011 foi elevado a categoria de Festival Internacional de
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Pesca (FIP), atraindo turistas de outros estados e de outros países.

Este ano completa 24 anos que esta no calendário oficial de eventos do município, é promovido pela
prefeitura por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Trata-se de um grande evento cultural, encontra-se na sua 24ª edição, que será realizada em abril do
corrente ano, já se tornou tradição e atração cultural do município, oferecendo entretenimento aos visitantes
e gerando emprego e renda para a população local. Eis porque se faz merecedor a fazer parte do calendário
cultural oficial do Estado.

Por fim, temos como certo que a inclusão no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso da
Fest Bugres irá fortalecer a cadeia produtiva do turismo, agregando valores e gerando emprego e renda.

Desta forma, pela importância cultural, econômica, bem social, e diante do sucesso que já é consolidado, é
que propomos a aprovação deste projeto de lei, para inserir a Fest Bugres no calendário de Eventos do
Estado de Mato Grosso.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Março de 2018

 

Saturnino Masson
Deputado Estadual
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