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Indica ao Exmo. Sr. Governador do Estado de
Mato  Grosso,  com  cópias  para  o  Exmo.
Secretário  de  Estado  de  Cultura,  ao  Exmo.
Secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento
Econômico,  ao  Exmo  Sr.  Secretário  de  Meio
Ambiente, ao Exmo Sr. Prefeito Municipal e ao
Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Santo
Antônio do Leverger, a necessidade de reativar
o Memorial Rondon, localizado no Distrito de
Mimoso,  município  de  Santo  Antônio  do
Leverger.

    Nos termos do artigo 160 do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, requeiro à Mesa, ouvido o
Soberano Plenário, que seja encaminhado o presente expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador de
Estado, com cópias para o Exmo. Secretário de Estado Cultura, ao Exmo. Secretário de Estado de
Desenvolvimento Econômico, ao Exmo Sr. Secretário de Meio Ambiente, ao Exmo Sr. Prefeito Municipal e
ao Presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio do Leverger, mostrando a necessidade de reativar o
Memorial Rondon, localizado no Distrito de Mimoso, município de Santo Antônio do Leverger.

JUSTIFICATIVA

         O governo do estado inaugurou no dia 24 de agosto de 2016 o Memorial Rondon construído em
homenagem ao marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, em Mimoso, distrito de Santo Antônio do
Leverger, município a 35 km de Cuiabá. A obra foi projetada em 1997 e iniciada em 2001, mas ficou parada
por 12 anos, sendo retomada apenas em 2015.

         Nascido em Mimoso em 1865, Marechal Rondon foi militar, naturalista, indigenista e responsável pela
demarcação de limites internacionais e pela implantação da política nacional indigenista - idealizou o Parque
Nacional do Xingu. É conhecido ainda como o patrono das comunicações.
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      O memorial, que recebeu o nome de Completo Turístico e Histórico de Mimoso, foi idealizado para
comemorar os 150 anos do nascimento do Marechal Rondon e faz parte do Programa de Desenvolvimento
Sustentável do Turismo (Prodestur) da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e 1
custou R$ 2,9 milhões aos cofres públicos.

        Com 5 mil m², a obra foi projetada pelos arquitetos Paulo Molina e José Afonso Portocarrero e tem
como referências a sustentabilidade e a cultura indígena. Como é localizado na Baía de Chacororé, no
Pantanal, a estrutura foi construída sobre uma palafita (modelo usado para edificações em meio a alagados),
tem formato circular e telhado com brises 100% de metal que remetem à ideia de ocas indígenas, uma das
principais bandeiras do homenageado.

        Segundo o governo do estado, a edificação irá abrigar quatro laboratórios de pesquisa, que poderão ser
utilizados como ponto de apoio de pesquisadores que estudam o Pantanal mato-grossense, e conta com
dois amplos salões na parte superior da obra e dois pequenos auditórios no térreo. Esses espaços poderão
ser utilizados, de acordo com os idealizados, para exposições de artesanato e como biblioteca. O prédio
ainda possui um mirante para observação do Pantanal.

         O projeto foi criado em 1997 e fazia parte dos 10 projetos em comemoração aos 500 anos de
descobrimento do Brasil, além da comemoração pelos 150 anos do nascimento do Marechal Rondon. A obra
começou a ser construída em 2001 e parou em 2003. Em 2006 foi realizada uma nova licitação para
retomada da construção, o que não ocorreu. A discussão para continuidade do complexo só foi retomada em
2012, com a vinda da Copa do Mundo para Mato Grosso em 2014. Porém, a obra só foi reiniciada em 2015.

           Inaugurado em agosto de 2016 o espaço abrigou por alguns meses a exposição Paisagens de
Rondon, projeto do fotógrafo Mario Friedlander.

           Após o término dessa exposição há mais de um ano, não ocorreu nenhum evento no local até o
momento e o memorial ainda recebe visitas que não tem nada para ver, além da beleza da construção e da
natureza ao redor.

        O Estado de Mato Grosso com riquezas naturais imensuráveis, não possui centros turísticos que
demonstrem as belezas naturais dos diversos ecossistemas.

              Na Chapada dos Guimarães  a Salgadeira (Cuiabá) inaugurada recentemente é uma exceção, com
toda infraestrutura adequada para o turista, trilhas suspensas, tratamento de esgoto, restaurantes a preços
acessíveis, banheiros adequados, controle de acesso aos recursos hídricos, exposições, etc,. Já o Véu de
Noiva é o exemplo do abandono, com trilhas precárias, obra do portal de entrada parada à muito tempo.
Temos ainda o mirante e a trilha do mel, lugares belíssimos, fechados. O turismo em Chapada é muito caro,
inacessível para boa parte da população,  com uma infra-estrutura que deixa muito a desejar.

              Em relação ao Pantanal, a situação é pior ainda, o Poder Público é totalmente ausente, a única
estrutura publica que poderia atender aos turistas que é o Memorial Rondon, se encontra fechado como já
falamos anteriormente. Na verdade no Pantanal Mato-grossense, segundo nosso entendimento, só existe um
local para atender adequadamente o turista, e, não é público. Estamos falando do SESC Pantanal, localizado
em Porto Cercado, município de Poconé,  o mesmo possui exemplares de ovos de animais da região, uso de
tecnologia mostrando os rios e ninhais, borboletário, etc. Quando transitamos pela Transpantaneira,
observamos uma ausência de apoio e orientação do poder público, Existem muitas pousadas que cobram
um preço na maioria das vezes inacessível para população. Nesta rodovia, vitrine do Pantanal
mato-grossense, não existe um único centro turístico com informações e orientações. Um reflexo dessa
situação são as latas e plásticos jogados na rodovia.

               Na região de Santo Antônio do Leverger e Barão de Melgaço a situação é a mesma. Em Bom
Jardim, no município de Nobres o Poder Público é totalmente ausente na área de educação e orientação
ambiental.

          Outros pontos turísticos que se destacam, tais como a região do Araguaia, a floresta Amazônica,
especialmente no município de Alta Floresta, Vila Bela da Santíssima Trindade, a situação é a mesma.
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             Não adianta o Poder Público divulgar nossas riquezas em São Paulo, por exemplo, se ao chegar em
Mato Grosso o turista fica abandonado, desamparado pelo Governo. Voltamos a repetir, Mato Grosso com
suas inúmeras riquezas naturais só possui um local, único local, que o Poder Público é presente de maneira
adequada,  que é a Salgadeira.

        Nesse sentido solicitamos que o governo priorize a reativação desse Memorial, com exposições
temporárias e permanentes, acervo ambiental, exemplo do SESC PANTANAL, acervo de Rondon, etc, tão
importante em termos historico, turistico e econômico para nosso Estado. Temos que valorizar nossas
atrações turísticas.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Julho de 2018

 

Romoaldo Júnior
Deputado Estadual
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