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Com fulcro no Art.154, inciso IX, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido
o Soberano Plenário, que determine a realização de Audiência Pública, no dia 30 de abril de 2018, às 19h,
na Escola Estadual Santa Claudina, no distrito de Mimoso, no Município de Santo Antônio de Leverger, com
o intuito de debater o tema: "Pantanal de Santo Antônio de Leverger e Barão de Melgaço".

JUSTIFICATIVA

A proposição tem por desígnio iniciar um amplo e construtivo debate acerca das questões globais
relacionadas à região do Pantanal de Santo Antônio de Leverger e Barão de Melgaço, visando fortalecimento
e potencialização do desenvolvimento desta região.

O debate com a população local se faz indispensável para oportunizar a discussão, a propositura de
sugestões e a avaliação social sobre as mais variadas áreas de interesse daquela localidade.

Alguns dos pleitos mais recorrentes daquela população são as melhorias dos serviços de energia e telefonia;
e a discussão sobre a construção de Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs no Pantanal.

O requerimento atende reivindicação de autoridades, população da região e empresários.

Região de grande importância social e ambiental para o Estado de Mato Grosso. Inclusive com um vasto
potencial turístico e econômico.

Nesse interim, a Constituição Federal dispõe sobre o incentivo e promoção do turismo em seu artigo 180,
esclarecendo como um fator de desenvolvimento social e econômico veja:

Art. 180. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão e
incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico.

Sua garantia é reiterada nos artigos 256-A e 256-B da Constituição do Estado de Mato Grosso.

O desenvolvimento de todo o potencial da região acarreta, necessariamente, no crescimento econômico,
geração de emprego e renda, e consequentemente na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos
mato-grossenses.
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O tema será amplamente debatido com as autoridades públicas, a sociedade civil organizada, os
empresários e acadêmicos atinentes ao tema ventilado. Pelo exposto, certos da necessidade e seriedade do
tema, peço o apoio dos Nobres Pares para a aprovação do presente requerimento.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Março de 2018

 

Allan Kardec
Deputado Estadual
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