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Reconhece  o  município  de  Nobres  como  a
Capital  mato-grossense  do  ecoturismo
sustentável.

        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:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o reconhecimento do município de Nobres como a Capital Mato-grossense do
Ecoturismo Sustentável.

Art. 2º Esta Lei será regulamentada de acordo com o disposto no art. 38-A da Constituição Estadual.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A cidade de Nobres, está localizada a 120 km da Capital de Mato Grosso, a região do atual do município foi
ponto de passagem no início do movimento garimpeiro em Mato Grosso, no sentido sul/oeste, que começou
em 1.747 entre Cuiabá e Diamantino. O território foi habitado imemorialmente por povos indígenas da nação
Bakairí.

Nobres é uma região riquíssima em belezas naturais. Na Serra do Tombador escondem-se verdadeiras
maravilhas esculpidas pela natureza, com inúmeras cachoeiras e grutas, algumas totalmente inexploradas.

Existem sítios arqueológicos de grande valor científico, onde proliferam pinturas e inscrições rupestres, que
atestam a antigüidade da vida humana na região. De beleza incomparável é a Lagoa Azul, localizada á 52
km da sede municipal.

No ponto onde situa-se a sede municipal, principiou-se uma povoação chamada de Seis Marias, talvez numa
referência aos moldes de divisão de lotes no período provincial - sesmarias. Posteriormente o lugar passou a
ser conhecido por Bananal.

O povoado de Nobres recebeu a primeira usina hidrelétrica construída no Estado de Mato Grosso,
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atualmente desativada, suas ruínas são relíquias do passado recente que fizeram história. 

O município de Nobres experimenta crescente desenvolvimento no setor primário, graças á participação do
município na cadeia produtiva do agronegócio ao longo das margens da MT-240 e ainda a participação da
piscicultura com a produção e distribuição de alevinos e de peixes para consumo interno e comercialização
no mercado externo (intermunicipal). Na agricultura familiar, o município produz uma gama de produtos que
incluem banana, abacaxi, manga, coco, maracujá, laranja melancia e outros.

A criação de ovinos, bovinos e caprinos também integra a economia do município.

No setor secundário, as empresas estabelecidas em Nobres industrializam e exportam em larga escala a
produção mineral que alimenta o agronegócio através do calcário em suas diferentes variações, desde o
dolomítico, agrícola e da indústria cimenteira, de cal, gesso e brita.

Além destes, está em expansão à atividade metalúrgica, de madeira, mobiliários, químicas, de perfumarias e
comercial, gerando emprego e renda ao município.

Já no setor terciário, os estabelecimentos comerciais, apesar da crise econômica subsistem, no ramo de
gêneros alimentícios, ferragens, materiais de construção, elétrico, de comunicação, eletro eletrônico, de
informática, entre outros.

Na prestação de serviços, vale destacar o avanço de restaurantes, lanchonetes, padarias, pousadas,
escritórios contábeis, imobiliárias, construtoras, transportadoras coletivas e de cargas; agências de viagem
para o turismo; oficinas mecânicas e autoelétricas; clínicas odontológicas; clínicas médicas; hospital privado;
escritórios de advocacia; postos de gasolina; escolas privadas; rede bancária; de informática e atividades
comerciais diversas.

O município de Nobres hoje é referência no Estado de Mato Grosso no que tange ao desenvolvimento da
atividade ecoturística apresentando uma variedade de atrativos de beleza sem igual e de forma ordenada,
regulados por um Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico; uma Lei Municipal que trata sobre a Política
do Turismo; um planejamento estratégico e um Conselho Municipal de Turismo atuante.

Através do Termo de Acordo de Cooperação 0012/2019, está servindo como projeto piloto da SEDEC
(Secretaria de Desenvolvimento Econômico - MT) quanto à implantação do Sistema Eletrônico "Voucher
Tur", uma ferramenta que auxiliará aos municípios e governo do estado quanto à manutenção de
informações e controle no que tange à questões fiscais e ambientais inerentes ao turismo.

No município de Nobres estão localizados atrativos que vão de cachoeiras, cavernas, sítios arqueológicos,
portos pesqueiros, locais de mergulho, passeios, trilhas em serra e locais para banhos.

Assim é Nobres, assim está o município de Nobres, com uma área de cerca de 37.000 hectares, pertencente
às comunidades indígenas da etnia bakairi nas aldeias de Santana e Nova Canaã.

Sendo assim, dada a relevância do tema tratado, acreditamos que os Nobre Pares e aprovarão este projeto,
engrandecendo o turismo no Estado de Mato Grosso.
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Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 12 de Abril de 2019

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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