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PROTOCOLO
3453/2021Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 379/2021, de autoria do Nobre Vereador Manoel 

Pereira Silva e subscrito pelos demais pares encaminhamos as informagoes 

prestadas pelo Secretaria Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, por 

meio de seu Memorando n° 383/2021, copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente,

A MACHADO 
hnicipal

DANIL
ei

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP

Pra?a Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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Cajamar, 17 de novembro de 2021

Memorando n° 383/2021

Ao Departamento Tecnico Legislative 

Ref. Requerimento n° 379/21

Em aten9ao ao r. Requerimento em epigrafe, esclarecemos o quanto segue:

Trata-se de ocupaqao realizada em meados de 2019 em area objeto de 

usucapiao, bem como aqao de reintegrat^ao de posse.

Esclarecemos que, para fim de regulariza9ao fundiaria, a Lei 13.465/17 reza

que:

Art. 11. Para fins desta Lei, consideram-se:

[...]

Ill - nucleo urbane informal consolidado: aquele de dificil reversao. considerados 
o tempo da ocupa9ao, a natureza das edifica9oes, a localiza9ao das vias de 
circula9ao e a presen9a de equipamentos publicos, entre outras circunstancias a serem 
avaliadas pelo Miinicipio;(g.n.)

No caso em tela, nao ha consolida9ao de dificil reversao. Vejamos:

Verifica-se que a ocupa9ao se deu em meados de 2019, com a constru9ao de

barracos no local. Alem disso, nao consta a existencia de equipamentos publicos e infraestrutura

nessencial.
J

Portanto, considerados o pouco tempo de ocupaqao, a natureza das edificav'bes.

localiza9ao das vias de circulaqao e a ausencia de equipamentos publicos, nao ha a configura9ao de

enquadramento na solicitaqao de REURB, nos termos da Lei 13.465/17.
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Ademais, gravar a area como ZEIS - Zona Especial de Interesse Social, nao 

possibilita a regulariza9ao tendo em vista o nao enquadramento dos demais requisites na legisla^ao

supra.

Informamos, ainda, que a area e particular e a reintegraqao de posse resta em

andamento no Poder Judiciario em segredo de justiqa.

Com relaqao a disponibilizaqao das informa^oes de IPTU, sugerimos a

solicitaqao a Secretaria Municipal da Fazenda.

Atenciosamente,

TTE ARANTESLEANDRO

Secretario Municipal de Mqbilidade e Desenvolvimento Urbano

(11) 4446 - 7699 - PRACA JCsf RODRiCUFS DO NASCIMfcN i O. '50 
CENTRO - CAJAMAR / SP - CEP 07752 060



cles fSPdcy ^a^tslcy
departa M e nto

I.EG-RJ.ATIVO
Pn t2 c: G? t> i cd o

REQUERIMENTO N° 379 / 2021
0 5 NOV 2021

Senhor Presidente:

j .udtc.o?Senhores Vereadores:
Recehi'ifo Por Haras

Requeiro dentro das normas regimentais da Casa, apos deliberapao do plenario, 
que o Sr. Prefeito Municipal, informe a esta Casa de Leis acerca da ocupapao urbana 
situada entre as Ruas Bora 01 n° 2221 divisa com a Rua Boraceia, Rua Borborema, Rua 
“ocupapao queixadas”. Solicitando ao executive em carater de urgencia que seja 
informado:

1) QUEM E O PROPRIETARIO DAQUELA AREA NOS ULTIMOS 
15(QUINZE) ANOS;

2) QUEM E O SUPOSTO PROPRIETARIO SEGUNDO 
CADASTRO DO IPTU OU QUE E O CONTRIBUINTE REGISTRADO 
NO IPTU;

3) QUAIS AS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE VEM 
ADOTANDO O EXECUTIVO PARA EVITAR UMA VERDADEIRA 
TRAGEDIA URBANA COM O DESPEJO DAS PESSOAS QUE 
RESIDEM NA OCUPAQAO DOS QUEIXADAS, com crianpas 
inclusive, COMO APROVAQAO DE ZEIS DECLARANDO AQUELA 
AREA DE INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE MORADIA 
URBANA, OU REGULARIZANDO AQUELA AREA PARA ESSA 
FINALIDADE.

4) SE HA POSSIBILIDADE DESTE EXECUTIVO ENCAMINHAR 
COM URGENCIA, a casa PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
declarando aquela AREA ZEIS (ZONA ESPECIAL DE INTERESSE 
SOCIAL), evitando a tragedia social que se aproxima.

5) SE ESTE EXECUTIVO VEM DIALOGANDO COM O PODER 
JUDICIArIO sobre a possibilidade de REGULARIZAQAO OU DE 
APROVAQAO DE LEI DECLARANDO A AREA COMO ZEIS 
EVITANDO O DESPEJO DESUMANO DAS FAMILIAS QUE ALI 
RESIDEM, considerando o DIREITO HUMANO A MORADIA 
DIGNA, em especial das pessoas mais pobres.

6) Todas as demais informagoes que permitam compreender a 
situagao social ora postam.
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Saulo An^rsdn^emgue

........... Presidente''

A V. PROF. WALTER RIBAS DE ANDRADE, 555 - CEP: 07752-000 - CENTRO - CAJAMAR - SP 
Tel/Fax: 4446-6148 / 4446-6420 / 4446-6844 / 4446-6066
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da Costa Rica) sob a

o reconhecimento da
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Uma Vez que -- adotVceern?ee Sleu
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natural e fundamental da 

adolescentes (Art. 19)
ser
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Q * k i A Constitui?ao Federal Brasileira 
estabelece os DIREITOS SOCIAis
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rraitr,?„=“?'a “ar tFTr ”™»mpo'es”mesmoAbraao foi for?ado a deixar a sua casin’0''0' V°ltar 3 andar'
De fato, Deus deu a seus descendentes a terra de^a^0-™!^63"1116 UITIa terra 0nde rnorar-

Cam,nhada- T6Ve qUe V°ltar ^ o
nao atribui valor a moradia.^rocrrand^deL^^^^ qUe 3 mensa9em crista

para construir ou melhorar sua habitacao Com ito m S qUe quisessem trabalhar 
argumento da Biblia e da historia crista cam onnl, t ^ PoderIam°s usa^ o 
paciencia e a resignagao aos qua nao tlm caTa corn^L05 desabn9ados. pregar a 

uma imitagao de Jesus, uma melhor participanao no Reinn den33 COadl?ao fosse um bem, 
Com efeito, os patriarcas e profetas desde Ahra~ 6 ?eU,S' Muito Pel° contrario. 

apostolos, desde os primeiros sennirin !! a , Ab 330 ate Joao :
modernos dos abandonados e dos sem-teto ^eixam ^ 330 Francisco' e °s apostolbs 
V|sta ^ construgao de uma sociedade melho; na qual todof333 Partind° Par3 3 luta em 

Eles caminharam em direcao /
cidade de Deus, onde Jesus preparou uma m w 6 P3ra t0d0S' Caminharam para a
cidade celestial, mas aqui mesmo os discipuloT vIo rn^f3 ^ N*° 36 trata aPenas da 
todas as pessoas tenham onde rnorar P construmdo cidades terrestres, em que
casa pa^todos05 nao^am^0^ 6 se9uidores de/xaram 

condigao foSSe condigao superbr 3Vante t0d°S

cidade nova em que ha^eTcasrpaVfMos^le? d3*3 ^ anUnciar e PreParar uma 

casa para todos. Deixam esta casa como sin°L. a desPrezani a casa, mas querem
estado presente, em vista da preparacao Hp n t denuncia e rejeigao da sociedade no seu 
de discriminate e sim de fratermdade °Utra S°C,edade em due a ^sa nao seja sfnal

atMPi A° pro1b,ema da moradia nunca 
atual. A populagao atual e uma
numanidade, estao migrando do 
metade da

e o povo de Deus

Batista; Jesus e os

suas casas para preparar uma 
vivessem sem casa, como se esta

se colocou com tanta 
populate migrante: bilhoes

nnn. ,1™^ • camPo para a cidade
Populagao emigrou nos ultimos 30 

Cantoneses tambem se prepara para er^grar

cqnstrugao drcasaypnpmf!'°a q33Sa aada se faz Para recebe-los. Os 

Os novos moradores tenrg^^77[:i^'£j:^amente nulos- 
sem ajuda, sem apoio, sem leqalidade r i ° prob,ema da ^dia por conta propria 

5% das habitapoes construidas sao ilegais fetas s^m n0,Terceiro Mundo entre 70% e 
de terrenes e construpao sem licenca 9A inr 1h h autor,zato, por ocupapao ileqal 
condena a v,ver fora da lei. A socedadelgnora-os maToslT ^ !ndiferente Pue

e na luta po^gnidade ^ CnSta0S Jamais

a moradia b urn direito humano. proc.amou Jo.o XXII, na Pacem

urgencia como na epoca 
de pessoas

resto dos

£rogramasde

ignorarum irmao no sofrimento
No entanto 

m Terris (n° 4).
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A moradia e uma tarefa gigantesca. 
urbana das sociedades 
humanidade contemporanea.

puramente materia^'indigna^a^preocup'agdes3humana's COrn° 56 f°SSe Uma rea"dade

Segue brev^e^rdos'sentdos'S: ^ ^ a viv6ncia espirJal.

que o cristianismo reconhece valoriza nromnv^6 50 ma™festam ^ consciencia humana e 
os seres humanos de boa vontade estL.lJf 6 real|2a''Juntamente com todos

a nova ConstituipfonTorudTna^rs'fnjus^ ^ l9reja' maS nada mL,dou' e

pessoas sem-teto. A Santa S60associou se'^eq39083 Un'daS 0 Ano lnternacional das 

Comissao Justipa e Paz: “Que fees/e do teu irman* ^ ?T Urn documento especial da 
habitagdes" (27 de dezembro de 1987* ~ A ^ perante a falta de

^aIguns"tem^3desse doctlrronta^ (3° * de2embr° d6 1987)’ ° PaPa Joa° Paulo

deve ser consiteradTcomo^siTafT’s^ ^ s/ muito ^rave,

economicas, socials, culturais ou simniLJ™ t *u Sene de insuficiencias
extensao do fendmeno, nao deveria serdifirdl r^ humanas; e tend° am conta a 
longe doautentico desenvolvimento dos povls-f^n^0''105 ^ quanto esta™s

cristao, cumpridor tdoamandamaento divfnommaeVer-e ^ b°a cristandade. do bom 

sofrimento de seus semelhanter ' na°' desconhe^r da tragedia

6a:5: "pai para ~ «“■ • - »iu»,s. *

1ESOUECIDO) e do OREAO^abaNDONADoT ^ no^ anteh de tUd° CUilJar da VIUVA 
abandonado, batendo a esta porta. ANUONAD0)' e no caso, ha

l iipaq^q1710' ai^da, ensina CR|STO JESUS 
UCAS 18 que e dever de fazer-se o que e justo.

Altissimo, a Serenidade^os PH3eensSeeOaPrsaSbedorreC|deri?1!nt0' esperando clue a Luz do 

manto de Deus, guiem esta casa e que Vsa Fyr^ * Salomao' sobre a proteqao e o 
mformapdes requeridas e analisar a JossTbilidade tnal13 ° t0 P°SSa nos fornecer as 

pertmente impedindo esta tragica, humana, mas tambem cris f0'003' * prornover medida

. , . E,a questiona em primeiro lugar toda
e os pnncipios que constituem a politica 

o modelo de sociedade da

II evocou

e do

urn povo esquecido e 

e o LIVRO SAGRADO DO CRISTAO em

Plenario Waldomiro dos Santos
20 de outubro de 2021
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