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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 a Prefeitura
Municipal de São José do Rio Claro, na pessoa do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Natanael Casacechia,
pela realização do 14º Festival de Pesca de São José do Rio Claro, nos dias 23 a 25 de agosto do corrente
ano”. 
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Emanuel Pinheiro
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

O 14° Festival de Pesca de São José do Rio Claro faz parte do Campeonato de Pesca Estadual, que tem
como objetivo principal estimular o turismo de pesca, um dos mais fortes segmentos da atividade turística em
Mato Grosso, foi criado há sete anos pela Secretaria de Desenvolvimento do Turismo, o Campeonato
Estadual de Pesca movimentando municípios e setores de serviços e comércio em torno dessa atividade que
auxilia no fomento ao turismo interno e externo.

No final da tarde da quinta-feira (15), os últimos detalhes foram finalizados. Foram instaladas lâmpadas por
toda a extensão da área do camping. Os banheiros químicos também foram instalados. Os comerciantes
acertando os últimos detalhes, quase tudo pronto para aquele que será um dos maiores festival de pesca
visto em São José do Rio Claro.

Pescadores vindos de Cáceres, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis Cuiaba e outras cidades já confirmaram
presença.

O evento foi criado em função da crescente demanda pela atividade de pesca no Estado, sabendo-se que
Mato Grosso é procurado por inúmeros turistas e profissionais de todo o Mundo, principalmente em função
de seus grandes e vários rios da planície pantaneira, das bacias Amazônica, do Paraguai e Araguaia.

Neste ano, mais de 30 municípios participam do CEP. Desde 2004, quando foi realizada a primeira edição do
Campeonato foram 160 etapas em municípios de todas as bacias hidrográficas de Mato Grosso levando
equipes de pesca a se movimentarem por todo o Estado em busca do melhor pescado.

Matrinxã, Tucunarés, pintados, cacharas, enfim, todas as espécies com a medida permitida pela legislação e
regulamento do campeonato atraem os amantes da pesca esportiva.

Para participar do campeonato, os municípios devem atender a alguns requisitos como possuir uma área
com para a pesca esportiva, observando características como a localização da área de pesca, o acesso ao
público, aspectos sociais e econômicos e condições de pesca; além da data escolhida estar em consonância
com a estação de pesca no Estado.

Todo o campeonato é acompanhado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que define com os
municípios o local que apresenta melhores condições para a pesca levando em conta os impactos
ambientais.

Também participam todos os anos apoiando na fiscalização e na orientação de segurança, tanto das
embarcações como dos participantes, o Corpo de Bombeiros do Estado e a Marinha do Brasil.

Por estas razões é que peço aos Nobres Pares o apoio a esta Moção de Congratulação e que seja enviada a
Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro, na pessoa do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Natanael
Casacechia, pela realização do 14º Festival de Pesca de São José do Rio Claro, nos dias 23 a 25 de agosto
do corrente ano. No seguinte endereço: Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro, Rua Paraíba, 355,
São José do Rio Claro – MT, CEP: 78035-000.
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