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Com fundamento no art. 177 do Regimento Interno, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário,
que aprove a realização de Audiência Pública Conjunta desta Casa de Leis com a Câmara de
Vereadores do Município de Cuiabá/MT, a ser realizada no auditório do parlamento municipal da
capital no dia 07/03/2022, ás 09h30, para debater a temática: "Os Impactos Ambientais e Culturais na
Bacia do Rio Coxipó".

JUSTIFICATIVA

O Rio Coxipó tem grande importância ambiental e cultural para o município de Cuiabá. Sua nascente está
localizada nas porções altas do Planalto dos Guimarães, em Chapada dos Guimarães, e sua foz se localiza
na margem esquerda do rio Cuiabá, na área urbana da capital.

A Bacia do Rio Coxipó conta com diversos tributários que, juntos, drenam cerca de 678 km², onde se
localizam vilas, distritos e comunidades rurais, como Rio dos Peixes, Arraial dos Freitas, Coxipó do Ouro,
São Jerônimo. A área urbana do município de Cuiabá tem cerca de 22% de sua área drenada pelo Coxipó,
onde se localizam grandes bairros, como Tijucal, Pedra 90, Jardim Universitário, Jardim Imperial, Coophema
e São Gonçalo Beira Rio, onde desemboca, justamente no local histórico onde se deu o início da colonização
oficial em Mato Grosso, no século XVIII. O rio teve especial importância neste período, pois foi o caminho
percorrido pelos bandeirantes em direção às minas de Cuiabá, localizadas no Arraial da Forquilha, atual
distrito de Coxipó do Ouro.

A bacia do Coxipó é uma das mais importantes para a garantia da segurança hídrica da capital. Cerca de
45% da população cuiabana é abastecida diretamente pelas Estações de Tratamento de Água do Tijucal e
Coophema, o que confere a este rio papel estratégico para conservação de suas águas e soberania hídrica
para os cuiabanos, além do potencial uso par ao lazer, já aproveitado no passado e que, atualmente, em
virtude da poluição e da falta de planejamento, não são mais oportunidades seguras para os cidadãos.

Apesar da importância destacada, o rio Coxipó sofre com a especulação imobiliária, desmatamento de suas
nascentes, incêndios florestais e a poluição, os quais, se não corrigidos em tempo, podem levá-lo a se tornar
um rio morto, como é possível ver em casos parecidos no país, como o Rio Tietê, na capital paulista.

Assim, diante da relevância natural, histórica e cultural do rio Coxipó e dos problemas ora destacados,
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apresento requerimento de audiência pública para debater, os Impactos Ambientais e Culturais na Bacia do
Rio Coxipó, razão pela qual solicito o apoio dos demais Deputados e Deputada para sua aprovação

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 23 de Fevereiro de 2022

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual
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