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Exmº. Srº. Presidente da Câmara Municipal de Poconé-MT. 

 
O Vereador que a este subscreve, nos termos do Regimento Interno da Casa, 

ouvindo o Plenário, INDICA a Exmª. Srª. Nilce Mary Leite “Meire Adalto”, Prefeita Municipal, com 
copia ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural e Urbano, estudar a viabilidade de 
celebrar Termo de Cooperação Técnica com o Instituto Nacional de Colonização de Reforma 
Agrária, via Superintendência Regional de Estado de Mato Grosso, com objetivo de instalar na 
cidade de Poconé uma Unidade Municipal de Cadastramento – UMC, visando atender e cadastrar 
imóveis rurais e seus detentores no Sistema Nacional de Cadastro Rural para a emissão de 
Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR, documento de fundamental importância para 
proprietários de qualquer imóvel rural obter inscrição, aprovação de projeto para terem acesso a 
financiamento, empréstimos e outros benefícios. 

 
Com a regulamentação da Lei Federal nº 5.868 de 12 de dezembro de 1.972, pelo 

Decreto nº 78.106 de 18 de abril de 1.973, passou a exigir o cadastramento de imóveis rurais e 
seus detentores no Sistema Nacional de Cadastro Rural e a Emissão de Certificado de Cadastro 
de Imóvel Rural, documento este exigível em qualquer ação que proprietário de qualquer imóvel 
rural for realizar. Para facilitar a vida de proprietário de imóvel rural para não ter que deslocar 
até Cuiabá para realizar o cadastramento pensando na agilidade o INCRA-MT está oferecendo a 
celebração de Termo de Cooperação Técnica com Prefeituras Municipais, para acontecer basta o 
gestor manifestar mediante oficio endereçado a Superintendência Regional do INCRA de Mato 
Grosso. Por se tratar de uma iniciativa que irá resolver várias situações existentes no Município 
esperamos contar com o acolhimento do Poder Executivo na celebração do Termo de Cooperação. 

  
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 14 de junho de 2013. 
 
 

Vereador Jorge Getúlio do PT 

 


