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Saturnino entrega Título de 
Cidadão Mato-grossense

HONRARIA

O deputado Saturnino 
Masson (PSDB) entregou na 
última sexta-feira, 15, no Ple-
nário das Deliberações depu-
tado Renê Barbour, 35 Títulos 
de Cidadão Mato-grossense 
pelo reconhecimento aos que 
contribuíram e ainda contri-
buem para o desenvolvimen-
to e o crescimento socioeco-
nômico de Mato Grosso.

O título de cidadão é con-
cedido pela Assembleia Legis-
lativa de Mato Grosso a quem 
não nasceu no Estado ou aos 
que mesmo de longe, traba-
lham pelo Estado. Desde que 
essa contribuição tenha sido 
feita sem visar lucros, interes-
ses pessoais ou profissionais.

O título de Cidadão 
é concedido 
pela Assembleia 
Legislativa

Sinto-me 
honrado em 
poder entregar 
esses Títulos 
a essas pessoas

Pensando no Turismo 
local, vereador propõe 
projeto em escolas

TuRISMO NA  EScOLA

Em sessão ordinária re-
alizada na tarde de ontem, 
19, na Câmara de Vereado-
res, os legisladores analisa-
ram vários projetos, e um 
dos assuntos bastante re-
corrente foi a realizaçao no 
último final de semana do 
projrto Vamos Limpar o Se-
potuba, que em apenas 15 
quilômetros, recolheu 4750 
quilos de lixo.

Pensando nesse ato de 
irresponsabilidade e deslei-
xo, o vereador, Nilton Dalla 
Pria (MDB) elaborou o pro-
jeto Turismo na  Escola, que 
deverá ser analisado nos 
próximos dias.

O Projeto de Lei, se apro-
vado, será implantado nas 

As atividade de 
Turismo consistem 
em visitas aos 
locais turísticos

(...) as crianças 
vão aprendendo 
e levam esse 
conhecimento 
para casa Projeto é de autoria do vereador, Nilton Dalla Pria

Foram 35 personalidades homenageadas
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escolas municipais de Tan-
gará da Serra para enrique-
cimento cultural e divulga-
ção do potencial turístico 
local, como defende seu 
autor. “Já há quatro anos 
que eu estou participando 
do projeto de limpar o Se-
potuba e vejo o tanto que 
as pessoas não estão cui-
dando do meio ambiente, 
e isso é preocupante”, co-

mentou. “Por isso, tomei 
a iniciativa de apresentar 
esse projeto, porque daí as 
crianças vão aprendendo a 
cuidar do meio ambiente e 

levam esse conhecimento 
para suas casas. Com isso, 
elas ajudam a fazer os pais 
a cuidar e não deixar lixo 
como muitos fazem lá no 
Sepotuba”, destacou Nilti-
nho.

Outro ponto levantado 
pelo legislador, foi que com 
o projeto, tanto crianças, 
quanto pais poderão co-
nhecer locais que nunca fo-
ram, muitas vezes que nem 
sabem onde ficam, pela 
falta de informação que de-
veria ser repassada pelos 
responsáveis pela pasta de 
Turismo. “Eu sempre pedi 
para o secretário de Turis-
mo fazer uma parceria com 
restaurante e hotéis. Que 
faça folders com os pontos 
turísticos e  deixe nesses 
locais para fazer a divulga-
ção, para atrair as pessoas 
para Tangará, mas eu não 
vejo nada que essa secreta-
ria faça”, disparou o verea-
dor.

São considerados locais 

turísticos de Tangará da 
Serra: Biblioteca Munici-
pal; Bosque Municipal; Ca-
choeira Cortina da Onça; 
Cachoeira Queima-Pé; Ca-
choeira Rio Juba; Cachoeira 

Salto das Nuvens; Cacho-
eira Salto Maciel; Casa de 
Rondon; Centro Cultural; 
Estância Amazonas; Feira 
do Produtor; Pedra Solteira: 
Rio Sepotuba.
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O homenageado Jorge Zor-
tea, mais conhecido como 
“Zico”, reside em Mato Gros-
so há 32 anos. Empresário 
no ramo de comunicação em 
Lucas do Rio Verde e também 
Diretor da UNIPAS - União In-
ternacional de Pastores e Ca-
pelães Voluntários disse que 
essa homenagem vai muito 
além de um certificado.

“Foi uma honra receber 
essa homenagem que o depu-
tado Saturnino nos concedeu, 
foi muito significativo, mas 
vai além de um simples pa-
pel. O que recebemos foi uma 

nova certidão de nascimento. 
Agora somos mato-grossen-
ses. Sei que até hoje fiz muito 
pouco diante do que já rece-
bi desse Estado tão pujante”, 
afirmou Zortea. 

“A instituição pública tem 
a obrigação de reconhecer o 
papel de destaque que cida-
dãos e cidadãs desempenham 
na sociedade. Pois, em mui-
tos casos, vocês cumprem o 
papel do Estado. Sinto-me 
honrado em poder entregar 
esses Títulos a essas pessoas 
tão respeitáveis”, declarou o 
parlamentar. 

De acordo com Saturnino 
as pessoas para as quais ele 
concedeu os títulos são repre-
sentantes dos mais diversos 
segmentos e municípios do 
estado. “São pessoas que não 
nasceram em Mato Grosso, 
mas adotaram nosso Estado 
como sua terra natal. Então, a 
entrega de título é uma forma 
de dizer obrigado”, disse o de-
putado.


