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Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE APLAUSO", na forma:
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, representando o pensamento, vontade e
o sentimento da população mato-grossense, através da ilustre Senhora Deputada e dos distintos Senhores
Deputados que a integram, vem manifestar votos especiais de congratulações e destacar aplausos e
homenagear os envolvidos no Projeto de revitalização das Orlas de Barão de Melgaço, Santo Antônio de
Leverger e Praça de Chapada dos Guimarães.

JUSTIFICATIVA

A presente Moção de Aplausos, tem como objetivo homenagear homenagear os envolvidos no Projeto de
revitalização das Orlas de Barão de Melgaço, Santo Antônio de Leverger e Praça de Chapada dos
Guimarães.

Chapada dos Guimarães

●
●
●
●

Lucia Flavia Milani (Arquiteta)
Renan Paris (eng civil calculista)
Fabio Buzzi (eng sanitarista)
Jéssica Santiago Soares (eng civil)
Barão de Melgaço

●
●
●
●

Lucciane Pinheiro (arquiteto)
Renan Paris (eng civil calculista)
Murillo Rebelatto (eng eletricista)
Fabio Buzzi (eng sanitarista)
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●

Jéssica Santiago Soares (eng civil)

Santo Antônio de Leverger
●
●
●
●

Natalia Fróes (arquiteta)
Renan Paris (eng civil calculista)
Wellington Romeiro (eng eletricista)
Emanuelle Curvo (eng sanitarista)
·Secretário de Infraestrutura e Logística - Marcelo de Oliveira e Silva

●
●

●
●
●
●

●

Rafaela Damiani - Secretaria Adjunta das Cidades
Jair Capistrano- Coordenador de Projetos e Obras

Equipe Sedec/Seadtur
Cesar Miranda - Sec. Desenvolvimento Economico
Jefferson Preza Moreno* - Sec. Adjunto de Turismo
Marcus Ogeda - Superintendente de Estrutura do Turismo
Antonioni Campos de Arruda - Coordenador de Pesquisa e Planejamento do Turismo

Assessor do Governador
Rui Barboa Egual - Assessor do Governador coordenador de projetos especiais

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e da
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), apresentou os projetos das orlas turísticas de
Barão de Melgaço e Santo Antônio de Leverger às prefeitas dos municípios e deputados estaduais.
As obras fazem parte do Mais MT, o maior programa de investimentos da história do Estado. "As orlas
turísticas levarão novas gerações a terem conexão com estas importantes cidades da Baixada Cuiabana,
deixando-as atrativas. Fomentando o turismo, há geração de emprego e renda", diz César Miranda,
secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico.
A prefeita de Barão de Melgaço, Margareth Gonçalves Silva, acredita que as obras de infraestrutura serão
atração do município. "Teremos movimentação de moradores e também pessoas vindo de fora para
conhecer a cidade e que poderão contemplar toda a beleza local”.
O secretário adjunto de Turismo, Jefferson Moreno, ressalta que os projetos buscam revitalizar as orlas e
atrair turistas que visitam Mato Grosso para conhecer as belezas dos dois municípios às margens do rio
Cuiabá. “Barão é uma cidade que vive a orla e a requalificação irá agregar ainda mais para os moradores e
turistas. Já em Santo Antônio, a orla deve ser tornar ponto turístico e movimentar a economia”, afirma.
De acordo com a secretária adjunta de Cidades, Rafaela Damiani, os projetos foram apresentados às
autoridades e estão em fase de licenciamento ambiental e autorização de órgãos competentes, como
Marinha, Secretaria de Patrimônio da União (SPU), entre outros.
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O deputado estadual Carlos Avallone, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa,
aprovou o projeto. "Será um novo momento para estes municípios que precisam recuperar os turistas e
fomentar a economia".
Os projetos foram apresentados pelo coordenador de Projetos Estratégicos, Rui Barbosa Egual, pela
arquiteta Natália Fróes, que assina o projeto da orla de Santo Antônio de Leverger, e pelo arquiteto Lucciane
Pinheiro, que assina o projeto da orla de Barão de Melgaço.
Os projetos seguem o mesmo conceito, mas adaptados à realidade de cada município. Haverá dois
quiosques, playground para crianças em concreto polido, rampa mecanizada e escadas contemplativas com
acessibilidade.
Barão de Melgaço e Santo Antônio de Leverger (110km e 35km de Cuiabá, respectivamente) são municípios
banhados pelo Rio Cuiabá. O turismo de pesca é atrativo nas duas localidades e, por isso, o Governo do
Estado começará a revitalizar as orlas, transformando em complexos turísticos.
De acordo com o projeto, estão previstas a ampliação das calçadas, transformando-as em um calçadão, a
implantação de bares e restaurantes e a construção de playgrounds. Além disso, paisagismo e iluminação
vão garantir o uso do espaço também no período noturno.
Desse modo, em nome da população mato-grossense, reconhecendo e louvando essas estimadas pessoas,
cumpre-me propor a presente MOÇÃO DE APLAUSOS tem como objetivo homenagear os envolvidos no
Projeto de revitalização das Orlas de Barão de Melgaço, Santo Antônio de Leverger e Praça de Chapada dos
Guimarães.

Objetivando a consecução do pretendido cumpre-me submeter esta proposição legislativa à qualificada
apreciação de meus distintos Pares, aos quais solicito, nesta oportunidade, o devido apoio para sua acolhida
e merecida aprovação.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 16 de Março de 2021

Carlos Avalone
Deputado Estadual
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