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Nos termos do art. 177 e seguintes da consolidação do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à
Mesa, depois de ouvido o soberano Plenário, que encaminhe REQUERIMENTO à Presidência do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, com cópia para a Superintendência do INCRA no
Estado de Mato Grosso /MT solicitando esclarecimentos sobre os Projetos de Assentamento KENO,
TERRA DE VIVER E 12 DE OUTUBRO no município de Claudia/MT, quanto à:

 

1 - Regularização Fundiária e processos de titulação definitiva (TD) dos agricultores assentados;

2 - Liberação de crédito de habitação e de Financiamentos Agrícolas.
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JUSTIFICATIVA

Trata-se de Requerimento cujo objetivo é solicitado esclarecimentos sobre os Projetos de Assentamentos
KENO, TERRA DE VIVER E 12 DE OUTRUBRO no município de Claudia - MT, quanto à:

Regularização Fundiária e processos de titulação definitiva dos beneficiários;1.
Liberação de crédito de habitação e de Financiamentos Agrícolas. A proposição tem escopo no Ofício n.2.
030/2017 da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Rural de Claudia - MT (anexo).

A regularização fundiária é um instrumento para promoção da cidadania, devendo ser articulada com outras
políticas públicas. A regularização propicia inúmeros benefícios aos agricultores familiares, pois além da
segurança jurídica sobre a posse e domínio da terra, e, conformidade do sistema de registro público, os
beneficiários podem ter acesso facilitado ao crédito rural, seguro rural, informações precisas sobre seu
imóvel e à assistência técnica, além da valorização do patrimônio com recebimento do título definitivo da
terra

Regularização fundiária é o conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à
regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito
social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado.

Vale destacar que sem a regularização, todos os envolvidos no processo deixam de ganhar de um lado o
parceleiros que não consegue provar propriedade e de outro o município que perde na arrecadação de
tributos, é fundamental o apoio do INCRA no avanço das Titulações  no município de Claudia que muitas das
vezes, ficam impedidos de investir e tornar seus lotes produtivos pela falta de acesso aos bancos para
melhorar a produtividade em seus lotes.

Trata-se de um anseio muito grande dos Beneficiários da Reforma Agrária no município de Claudia em ter o
seu Titulo Definitivo em mãos.

Por ser oportuna e justa a medida pleiteada, expressando o anseio da comunidade, contamos com os
Nobres Pares para aprovação da presente iniciativa
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