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Comitiva de autoridades de
Ribeirão Cascalheira apresentam
pautas de prioridades das
comunidades Primorosa e Sta Rita
ao INCRA

Uma comitiva de autoridades de Ribeirão Cascalheira (1005 km
de Cuiabá) reuniu-se nesta terça-feira (14) com o superintende do
Incra em Mato Grosso, Willian Sampaio.

Entre os presentes estavam o prefeito em exercício,
Daniel Correa Beraldo , todos os nove vereadores do
município, dois representantes da Primorosa e um
representante da Santa Rita. O deputado federal Carlos
Abicalil (PT) esteve também representado na reunião, que
também contou com a presença do executor da Unidade
Avançada do Incra em Barra do Garças, Joaquim Zózimo e
representação do Gabinete do Presidente da Assembléia
Legislativa do Mato Grosso, deputado estadual Riva (PP)
A pauta do encontro foi à necessidade de efetivação

dos Projetos de Assentamento Primorosa e Santa Rita. O
primeiro possui 30.443 hectares e o segundo 24.838,
respectivamente. O prefeito Daniel também solicitou
recursos para compra de combustível destinado a
recuperação de estradas vicinais.
Segundo vereador Hélio Sousa, a área do Primorosa
foi desapropriada pelo Incra em 2007. O Instituto já fez o
cadastramento e a homologação de 529 famílias, que estão
aguardando a distribuição dos lotes. Entretanto, “120
famílias já estão na área e muitas delas não estão
cadastradas”, citou.
Nesse sentido, o prefeito Daniel pediu apoio da
Superintendência do Incra para dar continuidade ao
trabalho na área para que as famílias cadastradas
sejam assentadas. Willian reconheceu que o Incra precisa
fazer o parcelamento da terra para assentar as famílias, e
consequentemente proceder à entrega dos títulos de
propriedade. Para isso, ele ressaltou que as famílias que
estão na área, sem terem sido cadastradas terão de deixar
o local.
O superintendente informou que vai solicitar recursos
junto à presidência do Incra em Brasília com a meta de dar
início às ações no Assentamento Primorosa. Ele pediu apoio
das autoridades, que juntamente com os integrantes do
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável
precisam acompanhar os trabalhos da equipe técnica do
órgão, que será encaminhada para o município.
“A idéia é que os vereadores e o prefeito reúnam o
Conselho, para que os funcionários do Incra possam
explicar a vocês todos os procedimentos legais necessários
para implantação do Assentamento. Após isso esses
servidores com o apoio dos conselheiros e das autoridades
locais irão notificar todos aqueles que estão na área, mas
não são cadastrados. Eles terão um prazo para deixarem a
terra para que o Incra possa dar início ao Plano de
Desenvolvimento do Assentamento (PDA)”, disse.

Willian Sampaio informou que o Incra realizou
convênio com a Empresa Matogrossense de Pesquisa,
Assistência e Extensão Rural (EMPAER) para dar início ao
PDA de 40 assentamentos. O trabalho deverá começar no
Primorosa assim que dentro da área estiverem apenas as
famílias cadastradas e homologadas. A meta é que todas as
529 famílias sejam assentadas.

Santa Rita – Em relação ao Santa Rita, o superintendente
ressaltou que o Incra também dará início ao PDA. Ele
também disse que assim que as famílias cadastradas para a
área forem assentadas o órgão também fará um contrato
de Assistência Técnica para o assentamento.
Ao final Sampaio destacou que o Incra firmou
convênio de R$ 4 milhões com as prefeituras para
recuperação das estradas de assentamentos no
Estado. A prefeitura deverá firmar acordo com o
órgão para recebimento de parte dos recursos.
Posterior ao encontro, já em Ribeirão Cascalheira,
em conversa com o prefeito Daniel ‘in off’ ele
informava quanto ao ter deixado claro durante o
encontro, em relação as responsabilidades do INCRA
para com a nossa região, as quais o órgão tem que
assumir seu papel.
O líder comunitário Valderi, conhecido como
‘Deri’, liderança comunitária, está bastante otimista quanto
aos encaminhamentos aos quais, afirma que a reunião
caminhou bastante e em breve teremos os resultados.
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