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INDICO ao  Excelentíssimo  Senhor  Secretário
de Estado de Desenvolvimento Econômico e ao
Prefeito  Municipal  de  Jaciara,  com cópia  ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, a
necessidade  de  reativar  o  Balneário  Público
localizado  na  MT-457,  no  município  de
Jaciara-MT.

Com fulcro no Art. 160, II, do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação favorável do
Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo às autoridades supracitadas, por meio do
qual aponto e INDICO a necessidade de reativar o Balneário Público localizado na MT-457, no município de
Jaciara-MT.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar ao Poder
Executivo Estadual, a necessidade de reativar o Balneário Público localizado na MT-457, no município de
Jaciara-MT.

O município de Jaciara-MT fica há 144km de distância da capital Cuiabá. É a principal cidade do Vale do Rio
São Lourenço e tem como atividade econômica produção agrícola, pecuária e turismo.

A cidade conta com diversos atrativos turísticos, sendo rios, cacheiras e balneários. Posto isso, a localidade
também conta com um balneário público que fica localizado no km 15 da rodovia MT-457, denominada
Estada Parque, no município de Jaciara-MT.

O referido balneário foi inaugurado no ano de 2017, contudo, atualmente encontra-se desativado, servindo
de abrigo para usuários de drogas e baderneiros que vão até o local para depredar as instalações da
unidade.

Posto isso, é sabido que a atividade turística é uma das mais importantes no setor econômico e da geração
de emprego e renda, assim como a criação de novos negócios e aumento da produção de bens e serviços,
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uma vez que traz com ela, desenvolvimento às localidades, e possíveis melhorias na infraestrutura, trazendo
benefícios aos turistas e à comunidade local.

Vale ressaltar também, que com a implantação do Turismo nas localidades, é possível se desenvolver ainda
que basicamente equipamentos de apoio e infraestrutura, criação de novos meios de hospedagem,
entretenimento, mão de obra qualificada, meios de transporte, expansão dos empreendimentos e serviços
alimentares, como bares, lanchonetes, quiosques e restaurantes, melhorias e adequações na saúde pública,
saneamento, vias de acesso e segurança, dentre outros dos quais os turistas buscam e necessitam destes,
gerando benefícios na qualidade de vida para a própria população local.

Realizo a presente indicação para que o município de Jaciara em parceria com o Governo do Estado de
Mato Grosso, possam viabilizar a execução desta demanda de grande relevância para a população desta
cidade.

Pelos motivos acima justificados solicito aos meus Pares que aprovem a presente Indicação, tendo em vista
que trata de assunto de extrema relevância e de interesse público notório.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Março de 2020

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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