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Autor: Dep. Gilberto Cattani

Com esteio no Art. 177, Inc. II, do Regimento Interno (Res.-ALMT 677, de 20.12.2006, atualizada até a
Res.-ALMT 6.812, de 13.08.2020) desta Augusta e Respeitável Casa de Leis, após a manifestação favorável
do Soberano Plenário, que seja autorizada uma Audiência Pública para discutir "As demandas indígenas de
produção, fomentação ao etnoturismo, estradas e afins". A Audiência deverá ser realizada no dia 02/07/2021,
às 10:00 horas, na Prefeitura do Município de Feliz Natal - MT.

JUSTIFICATIVA

A Audiência Pública se justifica pela necessidade de discutir as demandas indígenas de produção,
fomentação ao etnoturismo, estradas e afins. O evento acontecerá em parceria com a Prefeitura de Feliz
Natal – MT, sendo este também o local do evento. A etnia que se destaca na localidade é a dos índios
Kayabis, da região do Baixo Xingu.

As comunidades indígenas, não raras as vezes, são esquecidas, e ao longo da história, foram desprezadas
pelos poderes públicos, como se nem fizessem parte da sociedade como um todo, simplesmente por terem
suas raízes culturais mais primitivas, em detrimento do homem urbano.

Ocorre que o índio também planta, também colhe, e portanto também trabalha para sobreviver, ainda que
seu modus operandi seja não rotineiro para a maioria das pessoas. E como tal, precisa de suporte, de apoio,
de fomento, sejam nas estradas, para benefícios logísticos, seja com maquinários e implementos agrícolas,
para manejo da terra, e afins.

Com a evolução social, o poder público vem se aproximando destas importantes comunidades, e o poder
legislativo não pode fazer vista grossa, sendo imprescindível sua inclusão e participação social, para
crescimento e desenvolvimento coletivo e em unidade.

Certo do apoio dos demais parlamentares para aprovação do presente requerimento, que trata fortes
melhorias e desenvolvimento na região.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
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Gilberto Cattani
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