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Indico ao Exmo. Senhor Governador do Estado
de Mato Grosso, Mauro Mendes, com cópia ao
Exmo. Sr.  Secretaria de Estado de Educação,
Esporte  e  Lazer  (SEDUC),  a  necessidade  da
limpeza  e  revitalização  do  entorno  da  Arena
Pantanal.

       Com fulcro no Art. 160 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação
favorável do Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo à autoridade supracitada, por
meio do qual aponto e INDICO a necessidade de revitalização e limpeza do entorno da Arena Pantanal.

JUSTIFICATIVA

Conforme noticiado pelos moradores da região e pela própria mídia local, o entorno da Arena Pantanal se
transformou num “abrigo de moradores de rua”, com “latas tombadas, madeiras soltas, matagal, água parada
– que serve de criadouros de mosquitos – e caramujos africanos”.

Registra-se que a Arena Pantanal foi uma das mais importantes obras da Copa do Mundo de 2014 e custou
mais de R$ 600 milhões, contudo, esta sequer foi finalizada.

Ademais, deve-se levar em conta que a situação atual do entorno da Arena Pantanal compromete não só o
visual do local, mas também está gerando diversos riscos aos moradores da vizinhança.

Assevera-se ainda que o entorno da Arena se tornou local de concentração de pessoas para a práticas de
esportes e atividades recreativas, as quais ficam expostas à todas essas situações.

Faz-se necessário informar ainda que me criei e cresci nessa região, onde hoje está localizada a Arena
Pantanal. Isso me deixa ainda mais sensibilizado pela situação atual em que se encontra, já que tenho
especial apreço por essa localidade.

Em face do exposto e para que o objetivo desta imediata e emergencial revitalização seja alcançado,
cumpre-me levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e à elevada apreciação de meus distintos
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Pares, aos quais conclamo, nesta oportunidade, dispensarem a mesma o devido apoio para a sua regimental
acolhida e merecida aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Fevereiro de 2019

 

Paulo Araújo
Deputado Estadual
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