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Com base no que dispõe os artigos 76, IV; 154, IX e 177, do Regimento Interno desta Casa de Leis,
REQUEIRO à Mesa Diretora, após a manifestação favorável do Soberano Plenário, a realização de
AUDIÊNCIA PÚBLICA, na data de 07 de abril de 2017, às 14:30hs, no Auditório da Cãmara Municipal de
Confresa/MT, para debater sobre o seguinte tema: regularização fundiária em Confresa e cidades
circunvizinhas. 
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JUSTIFICATIVA

Justificatica: O presente requerimento justifica-se mediante a necessidade de discutir e encaminhar a grave
situação da falta de regularização fundiária no municipio de Confresa e cidades circunvizinhas.

Com uma  população de aproximadamente 25.124 habitantes em 2010, sendo o município mais populoso
da Microrregião Norte do Araguaia. Possui uma área de 5.819,73 km², o que resulta numa densidade
demográfica de 5,67 hab./km². De acordo com os estudos demográficos feitos pela UFMT - Universidade
Federal do Mato Grosso, o município possui uma das maiores taxas de crescimento urbano do estado,
cerca de 4,7% ao ano. No ano de 2013 segundo pesquisa realizada pelos dados da saúde, a população era
de 35.000 habitantes.
O município tem grande demanda das questões agrárias, onde grande parte da população que vive no
campo  necessita  de  titular  as  suas  terras  para  garantir  melhor  qualidade  de  vida  as  famílias,
especialmente as assentadas.
Uma audiência pública que discuta as questões agrárias  e  de títulos, relaciona-se à gestão do Instituto
Nacional  de  Colonização  e  Reforma  Agrária,  especialmente  no  que  tange  a  realização  do
georreferenciamento dos imóveis rurais, envolve as prefeituras, de Confresa e circunvizinhas, as entidades
dos  assentamentos  os  sindicatos  rurais,  propiciando  esclarecimentos  aos  interessados,  portanto,
justifica-se a presente audiência.
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