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        Com fulcro no Art. 183, inciso IX, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora,
ouvido o Soberano Plenário, que registre nos anais"MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO", na forma:

"A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Emanuel Pinheiro, vem manifestar o reconhecimento público à Federação de
Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso, na pessoa do Excelentíssimo Presidente, Senhor José
Alberto Vieira de Aguiar, pela realização do ECOM, evento nacional sobre comércio eletrônico, no dia 24 de
outubro do corrente ano, no Hotel Holiday Inn Express, em Cuiabá”.
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JUSTIFICATIVA

Evento voltado para toda população, em especial empresários, suas equipes e autônomos, o Ecom foi
realizado na quarta-feira (24) e contou com mais de 10 especialistas e diferentes palestras gratuitamente
para orientar a comunidade sobre negócios via web e prospecção de tecnologia para os empreendimentos
tendo em vista a Copa 2014.

Idealizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL/Cuiabá) em parceria com a Federação das CDLs de
Mato Grosso e Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), o evento foi criado “com o objetivo de
ampliar a visão de negócios dos empreendedores mato-grossenses tendo como ferramenta a web e diversos
meios digitais de negociação e comunicação”, explica Paulo Gasparoto, presidente da CDL Cuiabá.

O tema Copa 2014 é destaque no Ecom e apresentou sistemas e procedimentos de sucesso em comércio
eletrônico (e-commerce) até uso de redes sociais para divulgação institucional, tudo isso com técnicos e
especialistas renomados.

O Seminário e Workshop nasceram com o propósito de promover a inclusão digital comercial das empresas
nas 12 cidades-sede e mais duas capitais brasileiras, pois é grande a lista de oportunidades que a Copa
trará para os empresários das micros, pequenas e médias empresas do Brasil.

Com cerca de 600 mil turistas e mais de 1,1 milhão de brasileiros viajando pelo País, comércio varejista,
restaurantes, rede de serviços e hotelaria são alguns dos setores que mais serão impactados e,
consequentemente, terão mais oportunidades e ameaças.

“A Copa do Mundo no Brasil traz muitas oportunidades, desafios e ameaças, mas ainda dá tempo de
preparar e estruturar comércio e varejo para 2014. O Brasil possui problemas de infraestrutura tecnológica,
falta banda larga, wi-fi, fibra ótica, telecomunicações, entre outras ferramentas essenciais para receber
turistas - que já estão familiarizados com este tipo de estrutura”, afirma o diretor-geral do ECOM 2012,
Marcelo Castro.

O evento aconteceu durante todo o dia e trouxe palestras para todos os gostos e especificidades na intenção
de potencializar os negócios que já existem na capital. Segundo Castro, a preocupação é latente do
comércio, já que no próximo ano já será realizada a Copa das Confederações.

“De maneira prática, o Ecom mostrou como se deve agir para melhorar e ampliar o comércio e o principal,
inseri-lo na web. Diferente dos brasileiros, os europeus costumam se programar e se antecipam muito na
hora de organizar uma viagem. Por isso, é mais que necessário que o comerciante esteja conectado”,
assegura.

Vale ressaltar que as palestras não foram sequenciadas, mas complementares e duraram em média 30
minutos. Ao menos 400 pessoas passaram pelo evento que é gratuito, começou às 8h com término às 17h e
foi realizado no Hotel Holiday Inn Express, na Avenida Miguel Sutil.

Por estas razões é que peço aos Nobres Pares o apoio a esta Moção de Congratulação e que seja enviada à
Federação de Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso, na pessoa do Excelentíssimo Presidente,
Senhor José Alberto Vieira de Aguiar, pela realização do ECOM, evento nacional sobre comércio eletrônico,
no dia 24 de outubro do corrente ano, no Hotel Holiday Inn Express, em Cuiabá. No seguinte endereço:
Federação de Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso, Av. Presidente Getúlio Vargas, 750, Centro,
Cuiabá – MT, CEP: 78005-370.
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