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Com fulcro no art. 177, caput, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, aprove a realização de Audiência Pública Externa,, a ser realizada no dia 13 de abril
2023, às 09h00, no Memorial Ulisses Guimarães localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça
(Avenida do CPA), com o uso de transmissão pela TV Assembleia, para debater sobre a temática: "Direitos
dos povos originários e uso do seu território nos biomas: Cerrado, Pantanal e Amazônia no Estado
de Mato Grosso".

JUSTIFICATIVA

 

Os povos Indígenas de Mato Grosso compõem a riqueza étnica e cultural do Brasil. São 43 (quarenta e três)
etnias, que habitam o Território mato-grossense em 87 (oitenta e sete) Terras indígenas. Representam a
diversidade sociocultural e linguística, estando presentes em todas as regiões do Estado, ocupando os três
biomas: Floresta Amazônica, Cerrado e Pantanal.

A realização da Audiência pública externa visa debater os direitos, e os principais problemas vividos pelos
povos originários nos campos da saúde, educação, sustentabilidade, e uso do seu território nos biomas:
Cerrado, Pantanal e Amazônia no estado de Mato Grosso. A referida Audiência Pública externa,  a ser
realizada no dia 13 de abril 2023, às 09h00, no Memorial Ulisses Guimarães localizado na Avenida
Historiador Rubens de Mendonça (Avenida do CPA, Cuiabá -MT).

No que refere ao seu território, os povos indígenas do Estado de Mato Grosso exigem a devida proteção de
suas terras sendo dever do estado brasileiro o cumprimento do seu papel de defesa da soberania nacional.
Reivindicam medidas urgentes e efetivas para conter o avanço das invasões, do garimpo, do desmatamento
ilegal, das Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCH’s e demais problemas que dependem de políticas públicas
do Governo do Estado de Mato Grosso como Educação, Saúde Indígena, alimentação e inclusão social.
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Por esta razão, solicito o apoio dos meus pares para a aprovação do presente requerimento.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Março de 2023

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual
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