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Indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado de Mato Grosso Senhor Mauro Mendes
Ferreira com cópia ao Ilustríssimo Senhor
Secretário de Desenvolvimento Econômico do
Estado Sr. Cesar Alberto Miranda Lima dos
Santos Costa, a necessidade de dar agilidade na
retomada das obras para implantação da zona
de processamento e exportação de Cáceres-MT.

Com fundamento no artigo 160 e seguintes do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis,
depois de ouvido o Soberano Plenário, que seja encaminhado o presente expediente ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Mato Grosso Senhor Mauro Mendes
Ferreira com cópia ao Ilustríssimo Senhor Secretário de Desenvolvimento Econômico do
Estado Sr. Cesar Alberto Miranda Lima dos Santos Costa, sobre a necessidade de dar
agilidade na retomada das obras para implantação da Zona de Processamento e Exportação de
Cáceres - MT.

JUSTIFICATIVA

A instalação da Zona de Processamento e Exportação de Cáceres- MT, a 220 quilômetros da
Capital é uma promessa antiga e consta da pauta do Governo desde os anos 80. Foi criada pelo
Governo Sarney.
Na gestão passada a obra fora iniciada, mas apenas aproximadamente 10% (dez por cento) da
obra de fato foram executadas, estando hoje necessitando da urgente retomada das obras.
É de conhecimento de todos que a instalação de uma Zona de Processamento de Exportação
em Cáceres, além de fomentar o crescimento de toda a região oeste e sudoeste, gerando novos
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empregos e rendas, atraindo indústrias e comércios, refletirá diretamente na economia e no
desenvolvimento de todo o Estado de Mato Grosso.
Diante disso, mostra-se patente a necessidade de dar maior agilidade na retomada das obras
da ZPE de Cáceres, a fim de desenvolver a industrialização de nosso Estado a fim de geral
mais emprego, renda e receita para o poder Executivo.
Pelo exposto, espero pela aprovação da presente indicação pelo Plenário desta Casa de Leis e
posterior atendimento pelo poder executivo.

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 12 de Fevereiro de 2019

Dr. Gimenez
Deputado Estadual
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