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Os Vereadores que abaixo subscrevem, propõem ao 
augusto e soberano plenário, na forma regimental, que seja 
encaminhado expediente à Excelentíssima Prefeita Eliene 
Liberato, consubstanciado na seguinte proposição 
plenária: 
 
 

Considerando o mal uso das instalações do Coreto que integra a Praça Benjamim Constant 
(Praça da Cavalhada) por usuários e traficantes de entorpecentes, levando os moradores locais 
até cogitarem a demolição do referido coreto, vimos propor ao Executivo Municipal a 
adequação do local para que possa recepcionar um ponto de apoio para as guarnições da 
Companhia Independente de Força Tática de Cáceres, de modo a agilizar os atendimentos nos 
bairros Cavalhada, Vila Irene, Vila Nova, Massa Barro, Jardim Padre Paulo, Cohab Nova e 
adjacências, até que seja efetivada no Município a Guarda Municipal. Em anexo, justificativa. 

 
Sala das sessões, 29 de abril de 2022 

 
 
 
 
 

Cézare Pastorello 
Solidariedade 

Marcos Ribeiro 
PSDB 

 

  

Este documento contém anexo, 
que vai digitalmente assinado nos 
termos da Lei Nº 14.063/2020. 



 2 
 

Câmara Municipal de Cáceres – Praça Aníbal da Motta – Centro  - Fone (65)-3223 1707 e 3223 1762 
CEP 78.200.000 – www.camaracaceres.mt.gov – E-mail: cmcacere@terra.com.br 

Vereador Cézare Pastorello - https://d.docs.live.net/0eb03af4465ac668/Câmara 2021/004 - Indicações/I - 2022 14 - Eliene - 
Suspensão do FIPe - Copia.docx 

JUSTIFICATIVA 

 

A Praça Benjamim Constant, mais conhecida como Praça da Cavalhada, é uma das mais bonitas 
de Cáceres e deveria servir de ponto turístico para a nossa cidade. 

 
Foto: acervo pessoal Kishi 

No entanto, seu coreto tem servido de abrigo para usuários de drogas, o que é constantemente 
denunciado por moradores do entorno, sendo que esses usuários voltam logo após a polícia 
atender as ocorrências.  

 

 
Foto: morador local 

Por tal motivo, a própria Polícia Militar tem se desestimulado de atuar no local, e sem soluções 
integradas com o poder público, os moradores já se organizaram até para pedir a demolição do 
coreto, já que no período noturno, com exceção das terças-feiras, dia da feira, fica impossível 
para os moradores usufruírem da praça, devido ao odor de fezes e urina e, principalmente, pela 
circulação de motociclistas por cima do passeio comprando e compartilhando drogas. 

2022 
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Esse sentimento de desapego da comunidade é o pior que poderia ocorrer, visto que a praça 
persiste há mais de 45 anos com o seu coreto, uma reprodução do coreto da Praça Barão do Rio 
Branco, e nela foram traçadas histórias do nosso povo cacerense, como trazemos de alguns 
depoimentos, colhidos em pesquisas: 

 

Praça da Cavalhada, praça da minha infância onde se jogava futebol, praça que 
na Administração Ernani Martins, a Secretaria de Obras executou o projeto 
definitivo, elaborado pelos arquitetos Gilson Ambrósio e Luiz Plácido Pinto Jr, 
que tiveram o capricho de reproduzir nela o coreto centenário da Praça Barão. 
Na construção foi salva uma figueira secular existente na esquina da São João 
com a São Pedro, que ainda atravessou mais de 30 anos. A Praça foi 
complementada na Administração Nana Faria, com a pavimentação do entorno 
e do bairro, através do Projeto Cura e hoje, bem conservada,é uma das praças 
mais belas que conheço no Estado. Praça da Cavalhada, praça de ilustres 
moradores que aí viveram, como as Famílias Luis Rondon, Constantino Maciel, 
Jarino de Matos, os Leal, os Vigo e outros. Ainda hoje ir à Cáceres, significa uma 
visita à um morador ilustre dela, Miguel Ourives. 

Paulo Cesar Homem de Melo 

 

 

Como não comentar e dizer também de minhas PAIXÕES, por esta 
maravilha que está em frente de minha janela,a nossa Praça da 
Cavalhada, não é só mais uma Praça !!! - Ela representa muito mais, sou 
testemunha de grandes acontecimentos já realizados por aqui...sem 
contar o local de lazer da meninada....Quem de Cáceres , não tem uma 
História para contar ?? 

Maria Sueli Vieira Mattiello 

 

Praça querida da minha saudosa Mãe, Joanita Leal. 

Os pés de Tarumãs, a centenária Figueira e o tradicional Coreto são 
destaques encantadores dessa linda praça.  

Mariano Leal de Paula 

 

Como se vê, tal sentimento de valorização e pertencimento tem se perdido por conta da 
ausência do Estado nesta praça, assim como também em outras, algo que em definitivo só será 
resolvido com a implantação final de um serviço de segurança ao Patrimônio Municipal, ou 
Guarda Civil Municipal. 
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Foto: patrulha da Guarda Municipal em Juiz de Fora - MG 

Até lá, o uso do Coreto como base de apoio pela Companhia Independente de Força Tática de 
Cáceres certamente trará mais segurança aos moradores locais, bem como servirá de incentivo 
para que turistas e moradores de outros bairros usufruam da Praça Benjamim Constant e 
registrem seus momentos que no futuro também serão contados como história. 

Sendo certo que tal medida será acatada pelo Executivo e terá o apoio da sociedade, colocamo-
nos à disposição para auxiliar no que for necessário. 

 

 
 

Cézare Pastorello 
Solidariedade 

Marcos Ribeiro 
PSDB 
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