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Indica ao Exmo. Senhor Governador do Estado
de Mato Grosso, Mauro Mendes, com cópia ao
Exmo. Sr. Secretário de Estado de Segurança
Pública,  Alexandre  Bustamante  dos  Santos,
acerca  da  necessidade  de  instalação  de  uma
câmera do CIOSP para monitoramento da Praça
da Mandioca, em Cuiabá-MT.

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, decorrente do pleito formulado pelo Presidente da Associação de Moradores e
Amigos da Praça da Mandioca.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem como objetivo atender à demanda trazida a este Parlamentar, através do
Presidente da Associação de Moradores e Amigos da Praça da Mandioca, Sr. Guto Vieira.

A Praça da Mandioca se trata de um local histórico, criado por volta de 1727, para servir como espaço para
tortura de escravos e como rota do ouro.

Após o passar dos anos a localidade deixou de ser referência de tortura e elitismo.

A partir dos anos 1960, tornou-se referência no meio boêmio e cultural como uma das poucas opções de
lazer da cidade. Durante mais de duas décadas o local também abrigava uma feira de alimentos com
aproximadamente 20 feirantes. Estes usos demonstravam a efervescência do local.

Nas décadas seguintes, o prestígio do lugar se manteve. Porém, a partir dos anos 90, outras regiões da
Capital também passaram a oferecer opções para a noite cuiabana e parte do público da praça migrou para
outros bairros da cidade.

Contudo, os frequentadores do local voltaram a aumentar em 2015.
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Conforme a Associação dos Moradores e Amigos da Praça da Mandioca, o espaço recebia, durante os finais
de semana de 2015, entre 500 e 900 pessoas. Já em 2016, o número, no mesmo período, foi de 900 a 1,5
mil pessoas.

Todavia, como se trata de um local muito frequentado, faz-se necessária a instalação de uma câmera de
segurança, para que seja possível um melhor monitoramento do local, garantindo segurança à população
que por ali transita.

Assim, cumpre-me levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e à elevada apreciação de meus
distintos Pares, aos quais conclamo, nesta oportunidade, dispensarem a mesma o devido apoio para a sua
regimental acolhida e merecida aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 02 de Outubro de 2019

 

Paulo Araújo
Deputado Estadual
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