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REQUERIMENTO Nº 050/2015 DE 05 DE AGOSTO DE 2015. 
 

Excelentíssimo Senhor Vereador JOSÉ CLAUDENIR SILVEIRA SOUSA 

MD. Presidente da Câmara Municipal de Acaraú - CE 

 

 

Requerimento para que a Câmara Municipal promova uma Audiência 

Pública sobre a Regularização Fundiária dos Imóveis Rurais do 

município de Acaraú(CE). 

 

 

O Ministério do Desenvolvimento Agrário  juntamente com a Secretaria do Desenvolvimento Agrário do 

Estado vêm implementando o Programa de Cadastro de Terras e Regularização Fundiária a fim de viabilizar 

aos agricultores familiares a permanência na terra, por meio da segurança jurídica da posse do imóvel. 

Permite também o conhecimento da situação fundiária brasileira, tornando-se um instrumento para o 

planejamento e a proposição de políticas públicas locais, como o crédito rural e a assistência técnica. São 

beneficiários do Programa os pequenos posseiros e os proprietários dos imóveis rurais objetos da ação de 

cadastro e regularização fundiária.  

 
Daí, a regularização fundiária dos imóveis rurais de nosso município se mostra de suma importância para 

permitir o acesso dos pequenos produtores à DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) e às linhas de crédito, 

tendo em vista, que uma significativa parcela dos agricultores e pecuaristas de nossa cidade está sem acesso 

ao crédito rural por falta de escritura do imóvel rural. 

 

Desta forma, seria por demais valorozo que este Poder Legislativo trouxesse uma ampla discussão acerca da 

matéria através de uma audiência pública envolvendo os órgãos competentes e a população acarauense. 

 

Após o exposto, REQUEIRO à Douta Mesa, depois de ouvido o soberano Plenário, na forma regimental, que 

se digne em realizar uma Audiência Pública, preferencialmente, no próximo dia 25 do mês corrente, sobre a 

Regularização Fundiária dos Imóveis Rurais do município de Acaraú(CE). 

 

Termos em que, 

P. Deferimento. 

 

Salas das Sessões da Câmara Municipal de Acaraú, aos 05 de Agosto de 2015. 

 

 

 

 

José Nacélio Couto Cruz 

Vereador(PT) 


