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INDICO AO EXECUTIVO MUNICIPAL NA PESSOA DO 

EXCELENTfSSIMO SENHOR PREFEITOr DARCI 

JOSE LERMEN, QUE FAtrA A REGULARIZAQAO DO 

TERRENO DA PAROQUIA SAO NATBUS 
i.".<c i aw'c 

LOCALIZADA NA RUA ITAUNAS, QUADRA ESPECIAL, 

BAIRRO CASAS POPULARES I. 

A Camara Municipal de Vereadores na sua funqao de assessoramento e eu, membro 

Art. 

do Regimento lnterno, 

ao Executivo Municipal na pessoa do Excelentissimo Senhor Prefeito, Darci Jose 

Lermen, ouvido o plenario, que fra a regularizaqao do terreno da paroquia Sao Mateus 

localizada na Rua ltaunas, Quadra Especial, Bairro Casas Populares I. 

JUSTIFICATIVA 

0 ordenamento territorial da area de expansao urbana deve ser acompanhado de 

uma justificativa tecnica que demonstre as formas de utilizaqao da area a ser doada para 
fins de urbanizaqao slem de estar def lnido numa lei que pode ser o Plano Diretor, ou outra 

lei especif lea, aprovada pela Camara Municipal. 0 processo de elaboraqao deste plano 
deve prever ampla participaqao da sociedade e antes de ser aprovado, o mesmo deve ser 
submetido a audiencias publicas. 
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A Regularizagao Fundiaria Urbana e um processo de transformaqao que visa a 

modo a promover o direito social a moradia, a reduqao de desigualdades, a defesa do meio 

Em mako de 2018, o governo publicou o Decreto 9.310, que institui as normas 

o disposto pela lei 13.465, de 11 de julho de 2017, e estabelecendo as medidas juridicas, 
urbanisticas, ambientais e sociais destinadas a incorporaqao dos nucleos urbanos 

Com isso, os interessados e legitimados podem requerer a Regularizaqao 

Contudo, como se trata de uma norma complexa, cheia de objetivos, definiqoes, 
competencias, prazos, requisitos, descriqao de procedimentos e muitos outros 
pormenores, surgem com eia inumeras duvidas, que precisamos esclarecer. 

Sob a otica da nova norma, a Regularizaqao Fundiaria Urbana pode ser definida 
como um conjunto de medidas e procedimentos juridicos, ambientais, sociais e 
urbanisticos, que visam a "incorporaqao dos nucleos urbanos informais ao ordenamento 
territorial urbano e a titulaqao de seus ocupantes". 

Esse conjunto de medidas e procedimentos devem ser formulados e desenvolvidos 
pelo poder publico competente, de forma a buscar a ocupaqao do solo de maneira eficiente 
e combinar o seu uso de forma funcional, de acordo com os seguintes principios: 

0 principio fundamental da funqao social da propriedade (garantido pelo artigo 5'

170 e seguintes, que tambem contemplam a funqao social da propriedade e promovem a 
defesa do meio ambiente e a reduqao das desigualdades regionais e sociais, parecem 
compor os principios da sustentabilidade economica, social e ambiental, juntamente com 
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legitimar posse ou propriedade em areas urbanas ocupadas em desalinho com a lei, de 

ambiente e a funqao social da propriedade e da cidade. 

gerais e os procedimentos aplicaveis a Regularizaqao Fundiaria Urbana, regulando 

informais ao ordenamento territorial urbano e a titulaqao dos seus ocupantes. 

Fundiaria Urbana, como forma de garantir direitos e evitar conflitos e tragedias sociais. 

da Constituiqao Federal), bem como os principios gerais da atividade economica, do artigo
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o disposto no artigo 225, que afirma que todos tern direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao Poder Publico e a coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo para 
as presentes e futuras geraqoes.e 

Esses principios estao elencados na Constituiqao Federal e referem-se as 
competencias e a forma de planejar e administrar o uso e a ocupaqao do solo urbano. 
De acordo com o artigo 21 da Constituiqao Federal, compete a Uniao elaborar e executar 
planos nacionais e regionais de ordenaqao do territorio e de desenvolvimento economico e 
social (inciso IX do referido artigo) e instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, 
inclusive habitacao, saneamento basico e transportes urbanos (inciso XX). 

Em nivel municipal, compete aos Municipios (conforme artigo 30, inciso VIII, da CF) 
promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e 
controle do uso, do parcelamento e da ocupaqao do solo urbano. 

Por fim, para delimitar a definiqao de Regularizaqao Fundiaria Urbana dentro da 
norma estipulada pelo Decreto, e importante entender que a regularizaqao promovida por 
meio da legitimaqao fundiaria somente podera ser aplicada para os nucleos urbanos 
informais comprovadamente existentes em 22 de dezembro de 2016. Este foi o prazo 
retroativo limite para a concessao de legitimaqao fundiaria. Qualquer nucleo urbano 
informal formado apos esta data nao se encaixa, portanto, na delimitaqao do processo de 
regularizaqao. 

Amparado no Decreto n' 7.107/2010, no Art. 84 inciso IV da CF/1988, na Lei n'

regularizaqao do terreno da paroquia Sao Mateus localizada na Rua Itaunas, Quadra 

GABINETE DO VEREADOR EI IAS PERREIRA DE ALMEIDA PILHO

13.465/2017, art. 9 da CF/1988, indicamos ao executivo municipal, que fra a

Especial, Bairro Casas Populares I. A comunidade foi criada em 21 de setembro de 2006, 
quando entao fazia parte de uma favela conhecida na cidade como palafitas, lugar pobre, 

Desde entao, a comunidade Sao Mateus foi uma ancora na defesa na comunidade dos 
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com um intenso fluxo de usuarios de drogas, alto indice de prostituiqao e muita violencia. 

direitos humanos. 
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certesa de que seremos atendidos e que a indicakdo encoraja a cidadania 
aos meus pares a aproprakao 
desta indicakdo. 

Parauapebas 23 de setembro 2019. 

VEREDDOR DO PSB 
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