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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 seguinte forma: A ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante requerimento do
Deputado Elizeu Nascimento, vem manifestar o reconhecimento público a ''Peixaria do Bola''
localizado no Distrito do Bom sucesso em Várzea Grande/MT. 

JUSTIFICATIVA

Esta proposição visa homenagear a ''Peixaria do Bola'' dirigida pelo cacerense Francenil de Jesus,
popularmente conhecido por Bola, o comércio é uma das referências gastronômicas de pescado em Mato
Grosso, por meio da Peixaria do Bola. O estabelecimento de sua propriedade, com assinatura familiar
francamente turística, funciona em Várzea Grande no Distrito de Bonsucesso, na Avenida Gil João da Silva,
às margens do Rio Cuiabá. Das mesas do restaurante coberto, ou acomodados bem à vontade na espaçosa
sacada da peixaria, os clientes têm visão privilegiada do manancial, com movimentação constante de
canoeiros e pescadores ribeirinhos. Muitos percebem estar sendo observados e empreendem acenos
simpáticos a bordo de rústicas canoas.

A Peixaria do Bola ainda faculta aos seus clientes apreciar a alegre movimentação de pássaros pantaneiros
nas árvores que margeiam o rio. Vez ou outra, macacos realizam legítimas acrobacias no arvoredo próximo,
em sintonia de felicidade pela liberdade das matas. Não é raro pacas e outros animais silvestres bebericarem
as águas do rio em atitude desconfiada aos olheiros humanos, posicionados do outro lado. O Bola é famoso
pela cordialidade anfitriã com que recebe a todos, o rodízio oferecido em sua peixaria tem sido muito
elogiado por quem entende do assunto. Ele se referia a empresários que também militam no ramo
gastronômico. 
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Portanto, pelo trabalho de Excelência desenvolvido na culinária várzea grandense, esta Casa de Leis presta
justa homenagem a PEIXARIA DO BOLA, extensivo a todos os funcionários, amigos e clientes, como
reconhecimento de seu valoroso, ímpar e singular trabalho em prol de bem servir a população
mato-grossense.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Janeiro de 2022

 

Elizeu Nascimento
Deputado Estadual
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