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R E Q U E R I M E N T O
Com fulcro nos artigos 160/161, § 4º, V, do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Cuiabá-MT, requeiro à Mesa Diretora,
ouvido o Soberano Plenário, que seja constituída uma Sessão Especial
para que a Srª Profª JACY PROENÇA apresente os primeiros resultados da
expedição para a divulgação do “Projeto Abrace Mato Grosso”, que visa
desenvolver um trabalho de divulgação e difusão das potencialidades
turísticas, socioculturais e comerciais do nosso Estado no Brasil e
demais países da América Latina, que se iniciou pelos países Perú,
Bolívia, Chile e Argentina, em data a ser agendada.
Pelo exposto, aguardamos o pronto atendimento do pedido
versado no presente Requerimento.
Palácio Paschoal Moreira Cabral, Sala das Sessões em 06
de agosto de 2013.
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J U S T I F I C A T I V A
A presente propositura visa abrir esta Casa de Leis a quem
arduamente, já fez muito por Cuiabá, enquanto vereadora nesta casa e ainda
continua fazendo pelo município e pelo Estado de Mato Grosso.
“ABRACE MATO GROSSO” é um projeto que visa desenvolver um
trabalho
de
divulgação
e
difusão
das
potencialidades
turísticas,
socioculturais e comerciais do nosso Estado no Brasil e demais países da
América Latina, a iniciar-se pelo Peru, Bolívia, Chile e Argentina.
Para isso reuniu um grupo de profissionais com conhecimento em pesquisa,
turismo, jornalismo, geografia, história, publicidade, cinegrafismo e
fotografismo, que resultou em um plano ousado e empreendedor, no sentido de
mostrar Mato Grosso para os países dos Andes e Oceania, já que o perfil dos
turistas de hoje pouco têm a ver com o perfil dos viajantes das décadas
anteriores.
O maior objetivo é demonstrar que nesse novo contexto, o
nosso Estado, tem o potencial turístico satisfatório para atender ao novo
perfil de viajantes que mais do que belas paisagens e relaxamentos, buscam
experiências únicas, por meio do contato com os saberes e os fazeres típicos
dos destinos escolhidos.
Mato Grosso é um Estado fecundo na sua gastronomia, de
diversificada produção cultural e relevância histórica e possui, acima de
tudo, um manancial farto e diferenciado para atender as demandas desse novo
turista. Assim, é de suma importância levar as informações aos futuros
visitantes dos países que nos circundam na América do Sul, para que possamos
proporcionar-lhes o encontro deles com o rico artesanato, a marcante
culinária mato-grossense, e a riquíssima produção artística regional, o
encantador Vale de Chapada dos Guimarães e suas belezas naturais, o Parque
Nacional do Pantanal considerado pela UNESCO, patrimônio natural mundial e
reserva da biosfera, além de outros destinos potencialmente satisfatórios e
agradáveis.
O trabalho visa, portanto, evoluir no desenvolvimento e na
integração das atividades turísticas com o foco primeiramente nos povos da
América do Sul, agregando assim, um maior valor ao Estado de Mato Grosso
junto a estes países de língua espanhola, voltados não só para eventos da
Copa do Mundo 2014, mas sim para os diversificados produtos turísticos que o
estado tem a oferecer.
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Entendemos que além da divulgação nos países citados, as
constantes inserções diárias nas mídias locais, sobre nosso trabalho nos
Andes e Oceania, será uma ferramenta que estará focada na conscientização
dos empreendedores, gestores, e produtores locais, comprovando que a
divulgação associada à produção do turismo e incorporando a oferta ao
público é vantajoso para todos os segmentos. Os negócios tornam-se mais
rentáveis, os destinos, mais conhecidos e atraentes, e na outra ponta, o
turismo passa a ser uma possibilidade real de ampliação dos canais de
comercialização dos produtos de artistas, artesãos e empresários do ramo da
hotelaria, restaurante, pousada, casa de shows e muitos outros.
O projeto tem o foco também na implementação de soluções
logísticas e produção de informações que auxiliem no intercâmbio de
iniciativas comuns para formação de cluster turístico e roteiros integrados
dos países visitados, além de um roteiro interno por onde a Caravana passar,
a exemplo do que fora feito na Fase Inicial da 1ª Etapa, que possibilitou
percorrer em torno de 42 municipalidades, onde a chegada da Expedição em
ônibus grande, todo plotado pela Câmara Municipal de Cuiabá, chamou a
atenção da população, onde os materiais de divulgação foram distribuídos e
em 22 foram realizados eventos, atos formais para apresentação das
potencialidades de nosso estado e fazer o lançamento da Cartilha “Conhecendo
Cuiabá”, de autoria da Profª Jacy Proença, bem como a folhetaria, demais
brindes cedidos pela Sedtur e demais parceiros.
Pelo exposto, peço o apoio de todos os nobres vereadores,
para a aprovação do presente requerimento, por se tratar dos anseios da
população da grande baixada cuiabana.
Palácio Paschoal Moreira Cabral, Sala das Sessões em 06 de
agosto de 2013.
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