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Com fulcro no artigo 177 do Regimento Interno desta Casa de Lei, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que seja encaminhado Requerimento a Excelentíssima Senhora Secretária de Estado de
Meio Ambiente – SEMA, Mauren Lazzaretti, solicitando as informações sobre o desempenho do Sistema de
Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR e caso exista alguma falha, seja apresentado o que segue:

Qual é a falha?a.
Qual o prazo para que se corrija?b.
Quantos cadastros foram afetados?c.

JUSTIFICATIVA

O SIMCAR é um sistema eletrônico de âmbito estadual, com base de dados integrada ao Sistema Nacional
de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR) e destina-se à inscrição, consulta, acompanhamento e
gerenciamento da situação ambiental das propriedades rurais em todo o Estado

O registro é eletrônico e auto declaratório sendo efetivado pelo CAR – Cadastro Ambiental Rural do imóvel.
Os proprietários e possuidores de imóveis rurais acessam as páginas dos órgãos ambientais e declaram as
características de suas áreas. De posse das informações o Poder Público faz o acompanhamento e o
gerenciamento da situação ambiental dos imóveis

Considerando a lentidão na emissão e validação do cadastro ambiental da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente (SEMA), diversos produtores esão sendo impedidos de obter financiamento junto as instituições
bancárias. Não lhes restando alternativa, exceto recorrer às portas do Poder Judiciário para garantir o
cumprimento da Lei.

Pelas razões acima esposadas, tendo em vista a relevância do tema em tela, conto com a aprovação da
presente proposição.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 01 de Fevereiro de 2022
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