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                           Nos termos do art. 177 do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, requeremos à
Mesa Diretora, depois de ouvido o soberano Plenário, que aprove a convocação de AUDIÊNCIA PÚBLICA
para discutir assuntos pertinentes à Regularização Fundiária no Assentamento Pinheiro Velho, na
Comunidade Del Rei, Município de Carlinda. A audiência será realizada no dia 06 de abril de 2018, as 14:00
hs, na Escola Municipal Cecilia Meireles, situada na Rodovia MT 320, na Comunidade Del Rei, Município de
Carlinda.

JUSTIFICATIVA

                            O presente requerimento tem por escopo discutir a Regularização Fundiária no
Assentamento Pinheiro Velho, na comunidade Del Rei, localizada no município de Carlinda. A audiência será
realizada no dia 06 de abril de 2018, as 14:00 hs, na Escola Municipal Cecilia Meireles, situada na Rodovia
MT 320, na Comunidade Del Rei, Município de Carlinda.

             A audiência pública faz-se necessária para atender as reivindicações dos assentados que no presente
momento contabilizam 108 (cento e oito) famílias, com moradia estabelecida na área do Assentamento
Pinheiro Velho, tendo seus lotes já demarcados e que precisam ser regularizados, inclusive com regularização
ambiental das propriedades.

             O INCRA em uma das fases de regularização do Assentamento Pinheiro Velho, outorgou 
DECLARAÇÃO DE OCUPAÇÃO aos assentados que estão na posse dos lotes.

              Em razão da necessidade de subsistência, essas famílias assentadas realizam limpeza de pastagem,
bem como limpeza da terra para realização da agricultura familiar. E diante das limpezas de pastagens e de
terras, o IBAMA em ato fiscalizatório autuou as famílias assentadas, sendo que em decorrência dessas
autuações as famílias assentadas sofreram embargos na posse, constando expressamente em seus CPFs
bloqueios, não lhes permitindo a comercialização de produtos e operações de crédito.

                           Por isso, deve ser convocados a participar da referida audiência à Secretaria de Estado do
Meio Ambiente – SEMA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, bem como ao
Ministério Público Federal - MPF de Sinop/MT.
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          Diante do exposto, solicitamos a aprovação do presente requerimento pelos nobres Deputados com
assento nesta Casa de Leis

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 21 de Fevereiro de 2018

 

Dilmar Dal Bosco
Deputado Estadual
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