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INSTITUI O PACU COMO PRATO TÍPICO DA
CULINÁRIA  DO  MUNICIPIO  DE  VÁRZEA
GRANDE.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

        

         Art. 1º Fica instituído o Pacu como prato típico da Culinária do Município de Várzea Grande.

        Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

      O Pacu é um peixe de escamas pequenas e numerosas com nome cientifico de “Piaractus
mesopotamicus”.  Sua coloração é cinza-escura, no dorso, e amarelo-dourada, no ventre, podendo variar
devido o ambiente. Tem corpo comprimido, alto e em forma de disco, apresentando quilha ventral com
espinhos, cujo número pode variar de 6 a 70. Seus dentes são molariformes.

           Possui carne muito saborosa, por isso é muito pescado. É uma espécie que vem sendo muito utilizada
na piscicultura e para a formação do híbrido Tambacu em cruzamento com o Tambaqui. Pode alcançar mais
de 70 cm de comprimento e pesar até 20 Kg. Dessa forma, a sua carne é muito apreciada na culinária local
do município de Várzea Grande, principalmente, pela cidade ser um pólo turístico e industrial com uma
gastronomia muito diversificada em peixe.

      O município de Várzea Grande, possui logradouros tradicionais como Bonsucesso, Passagem da
Conceição e Praia Grande, com vocação nata para o turismo gastronômico, com inúmeras peixarias
familiares, estilo ribeirinho com sua rusticidade e história preservada, o cardápio principal é o Pacu recheado.

     Em sentido mais amplo, aponta - se que a cultura é um conjunto de práticas sócio-educacionais,
econômicas, políticas, religiosas, intelectuais, artísticas, dentre outras, que acabam por definir o caráter de
um povo e por forjar a sua história.

       Há que se registrar, também, que a cultura, em suas mais variadas formas, deve ser encarada como um
dos símbolos da identificação de um povo, de uma comunidade, de um país – inclusive, vindo a consistir no
cerne da visão antropológica, em um instrumento que reflete as relações individuais e comunitárias.

        A partir desse raciocínio, afere-se que a sociedade, com maior ou menor abrangência, tem feito a sua
parte e, vem se constituindo como repositório secular das tradições culturais brasileiras, inclusive em se
tratando daquelas situações afetas à culinária dos diversos estratos sociais e étnicos de suas respectivas
comunidades.

         Enfim, para que o objetivo pretendido possa se coroar de êxito submetemos esta proposição legislativa
à qualificada apreciação dos distintos e ilustres Pares, aos quais conclamamos, nesta oportunidade, a
dispensarem à mesma o necessário apoio para a sua acolhida, regimental tramitação e merecida aprovação.
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