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Com fulcro no artigo 177 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que seja encaminhado requerimento ao Excelentíssimo Senhor Pedro Taques,
Governador do Estado, ao Excelentíssimo Senhor Paulo Zamar Taques, Secretário-chefe da Casa Civil e ao
Excelentíssimo Senhor Coronel Airton Benedito Siqueira Júnior, Secretário Chefe da Casa Militar de Mato
Grosso, solicitando que envie a este Poder informações acerca das providências tomadas para o caso
das famílias residentes na Gleba Santo Antônio, localizada nos municípios de Cláudia e Itaúba, Mato
Grosso.
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JUSTIFICATIVA

A presente solicitação visa atender o pleito do Movimento de Luta Pela Terra que possui cerca de 200

(duzentas) famílias acampadas na Gleba Santo Antônio, situada nos municípios de Cláudia e Itaúba, onde

atualmente é objeto de ação judicial de Reintegração de Posse (Autos do Código n.º 1020936), em trâmite

perante a 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário, da Comarca de Cuiabá.

Referida área é composta de terras devolutas estaduais que tem sido explorada indevidamente por

madeireiros ao custo de ameaças e violência contra centenas de famílias que ali residem. Valem-se de

deslocamento de matrículas de outras áreas a fim de legitimar sua posse e conseguir licenças ambientais

para a exploração econômica.

Inobstante os excessos que tais posseiros têm cometido contra as famílias acampadas na Gleba Santo

Antônio, nos últimos dias passaram a destruir e atear fogo nas casas das famílias residentes na gleba

vizinha, qual seja, a Santo Expedito, que atualmente conta com cerca de 200 (duzentas) famílias, que desde

o ano de 2013 deram entrada em processo de legitimação de posse sobre a área junto ao Intermat, cujo

estágio atual encontra-se em fase de arrecadação.

Insta salientar que, os fazendeiros da região utilizam de “guaxebas” – sua polícia clandestina – de

policiais reformados, bem como da convivência de militares da ativa que fingem não saber da existência de

verdadeiros jagunços que portam armas de forma criminosa e tecem ameaças à essas famílias

desamparadas.

Além disso, há notícias que circulam pela região de que policiais integrantes do núcleo de inteligência

da PM/MT visitaram a região com o intuito de conhecer a real situação de violência e medo que dominam

essas famílias. Todavia, referidos policiais teriam avisado seus colegas locais sobre o momento que

visitariam a região, eliminando, assim, qualquer possibilidade de flagrante dos abusos e truculências que,

infelizmente, tornou-se tão comum nessa região que se revela tão próspera aos mato-grossenses.

Assim, diante de toda essa situação, necessito de informações acerca das providências tomadas ao

caso.
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