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Nos termos do art. 177 e seguintes da consolidação do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer à
Mesa Diretora, depois de ouvido o soberano Plenário, na forma regimental, que determine a realização de
Audiência Pública no dia 28 de abril de 2015, às 9h00min, na Câmara Municipal, localizada no município de
Ribeirão Cascalheira-MT, para debater sobre o Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR na Região
do Araguaia - MT.

 

Para o evento deverão ser convidados O Governador do Estado, os Senhores Senadores da Republica,
Deputados Federais e Estaduais, como também, os Secretario de Cidades e de Agricultura Familiar e
Regularização Fundiária, INTERMAT, EMPAER, FEMPRAF, os Presidentes das Associações e dos
Produtores Rurais dos municípios vizinhos, Presidente Associação dos Municípios de Mato Grosso – AMM,
Associação dos Municípios do Araguaia – AMA e o Superintendente Regional do Banco do Brasil.
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JUSTIFICATIVA

O presente requerimento tem por finalidade discutir a respeito do Programa Nacional de Habitação Rural –
PNHR na Região do Araguaia - MT.

Em quatro anos de criação, o Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), que concede ajuda financeira
a trabalhadores rurais para construção e reforma de moradias, não chegou a ter nem 5% dos seus recursos
utilizados para atender Mato Grosso.

Em virtude do baixo índice, é o nosso dever como representante da nossa gente, por meio desta Egrégia
Casa intensificar a divulgação do programa federal voltado para atender agricultores familiares, quilombolas,
piscicultores, assentados, ribeirinhos e povos indígenas.

O benefício, que atende os trabalhadores da zona rural com renda de até R$ 15 mil por ano, trata-se uma
linha de crédito especial para ajudar o homem do campo a ter melhores condições de moradia.

O trabalhador interessado em construir uma casa em sua propriedade tem crédito no valor de R$ 28,5 mil.
Desse total ele terá que pagar ao Banco do Brasil apenas R$ 1.140 em quatro anos, sendo quatro parcelas
anuais de R$ 285. Ao final ele terá pago apenas 4% do valor que ele pegou para a construção da casa.

As casas a serem construídas pelo Programa Nacional de Habitação Rural seguem um mesmo padrão. São
todas de dois quartos, sala, cozinha e banheiro, com área total de 44,75m². “Assim que o contrato é assinado
à construtora tem um ano para entregar a obra”.

Caso os agricultores familiares, quilombolas, piscicultores, assentados, ribeirinhos e povos indígenas
queiram reformar a moradia, o Programa destina R$ 17,2 mil. Desse total os beneficiários terão que pagar
R$ 688 em quatro anos, divididos em quatro parcelas anuais de R$ 172.

Para reformar a casa necessariamente tem que estar sem reboco, piso ou forro. Porque esse recurso deve
ser usado exclusivamente para a reforma do imóvel e não para outros gastos como ampliação”,

Para ter acesso ao PNHR o interessado deve apresentar uma série de documentos e não ter restrição no
Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (CADIN). Mesmo estando com o
nome incluso no SPC ou Serasa o trabalhador pode ser atendido pelo Programa.

E neste intuito que convidamos a todos os prefeitos, vereadores, sindicatos, entidades e associações para
participarem desta Audiência Pública para levar ao conhecimento de todos da finalidade do PNHR que é
reduzir o déficit habitacional rural, incentivando a manutenção das famílias no campo e oferecendo moradia
digna por meio de reforma ou construção de novas moradias.

Diante do exposto, como solicitamos a aprovação do presente requerimento pelos nobres Deputados com
assento nesta Casa de Leis.
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