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REQUERIMENTO N° 379/2021

Senhor Presidente:

Senhores Vereadores:

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

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

2) QUEM E O SUPOSTO PROPRIETARY 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 
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 
JUDICIARY 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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JUSTIFICATIVA

Justifico o pedido em face do dever-poder fiscalizatorio dos vereadores.
E um direito humano que toda pessoa humana tenha respeitada sua dignidade, 

integridade fisica, psiquica e moral (Art. 5 do Facto de Sao Jose da Costa Rica) sob a 
egide do sistema de direitos humanos da america.

E, ainda, um direito humano o reconhecimento da dignidade (Art. 11 da CIDH), 
como tambem, no art. 17 da mesma norma o dever fundamental a familia deve ser 
protegida no ambito natural e fundamental da sociedade, como o dever do Estado em 
proteger as crianqas e adolescentes (Art. 19) que prescreve ainda o dever de proteqao 
desta com a moradia digna, uma vez que sem esta, a crianqa e adolescente, tern seu 
direito basilar violado.

A Constituigao Federal Brasileira, de 05 de outubro de 1988, em seu ARTIGO 6° 
estabelece os DIREITOS SOCIAIS como a MORADIA DIGNA, e a PROTECAO A 
INFANCIA E JUVENTUDE.

Ainda, quanto a MORADIA DIGNA, o ESTATUTO DA CIDADE (Lei Federal n° 
10.257/01) que regulamentou o Artigo 182 e 183 da Constituigao de 1988, determine que a 
POLITICA URBANA HABITACIONAL respeitara (Art. 2, incisos I e seguintes) a garantia do 
direito a cidades sustentaveis, entendido como o direito a moradia urbana digna, a 
participagao da sociedade nestas politicas, e a cooperagao entre governos, iniciativa 
privada, e demais setores da sociedade - em atendimento ao interesse social.

Alem disto, o Art. 26 do Estatuto da Cidade o DIREITO DE PREEMPQAO, sendo 
que determina a norma ora posta que este sera exercido pelo PODER PUBLICO, 
nosso caso, PELO EXECUTIVO MUNICIPAL, visando (inciso II, Art. 26 da Lei Federal) 
projetos habitacionais de interesse social.

Por outro lado, a PROPRIEDADE deve cumprir a FUNQAO SOCIAL o qual se 
destina, garantindo produgao agricola, moradia digna as pessoas, ou seja, ser uma 
propriedade ativa que se reverta ao interesse social constitucional, a unica excegao as 
areas de conservagao ambiental.

No Brasil se adotou a TEORIA SOCIAL DA PROPRIEDADE DO SOCIOLOGO 
LEON DUGUIT, que estabelece que a PROPRIEDADE NAO E UM DIREITO 
UMA FUNQAO SOCIAL.

Segundo Leon Duguit, o proprietario ou possuidor da riqueza e vinculado a uma 
fungao ou dever social, enquanto ele detentor da propriedade, cumpre essa missao, seus 
atos devem ser protegidos. Porem, quando este deixa de cumpri-los a propriedade deve 
ser destinada a cumprir seu interesse e finalidade social.

O que se ve naquela area e que nao ha cumprimento do PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL DA FUNQAO SOCIAL DA PROPRIEDADE, e nestes casos, DEVE E 
PODE, o PODER PUBLICO MUNICIPAL agir para garantir que se cumpra tal principio 
destmando-se a area para a finalidade da MORADIA DIGNA, em especial, porque ja ha 
moradores que realmente necessitam viver dignamente e estao naquela area, alem de 
haver-se CRIANQAS, o qual merecem protegao integral, efetiva, e agil do estado brasileiro

Por fim, A BIBLIA SAGRADA, MARCO PARA TODO CRISTAO, e necessario fazer 
uma reflexao CRISTA.

em

MAS SIM

A moradia, como todas as realidades humanas precisa ser entendida dentro de 
uma concepgao escatologica do mundo. A vida humana e caminhada e peregrinagao. No
cnstianismo esse carater de movimento, caminhada, provisoriedade foi muito 
desenvolvido.
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Na Biblia, por um lado, ha uma insistencia muito forte na aspirapao do povo de 
Deus para conquistar uma residencia permanente. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo 
povo e chamado a deixar a sua residencia. Toda residencia e provisoria e o povo de Deus 
e chamado a retomar seu caminho e, sempre de novo, voltar a andar.

Abraao foi forgado a deixar a sua casa. Deus prometeu-lhe uma terra onde morar. 
De fato, Deus deu a seus descendentes a terra de Canaa. Mesmo assim, o povo teve que
recomegar a caminhada. Teve que voltar para o deserto: foi para o cativeiro e se dispersou 
na diaspora.

Dessa rapida retrospectiva historica nao se pode concluir que a mensagem crista 
nao atribui valor a moradia, procurando desestimular os cristaos que quisessem trabalhar 
para construir ou melhorar sua habitagao. Com muito menos razao podenamos usar o 
argumento da Biblia e da historia crista para consolar os desabrigados, ou pregar a 
paciencia e a resignagao aos que nao tern casa, como se essa condigao fosse um bem, 
uma imitagao de Jesus, uma melhor participagao no Reino de Deus. Muito pelo contrario.

Com efeito, os patriarcas e profetas desde Abraao ate Joao Batista; Jesus 
apostolos, desde os primeiros seguidores de Jesus ate sao Francisco; e os apostolos 
modernos dos abandonados e dos sem-teto, deixam suas casas partindo para a luta em 
vista da construgao de uma sociedade melhor, na qual todos possam ter casa.

Eles caminharam em diregao a terra habitavel para todos. Caminharam para a 
cidade de Deus, onde Jesus preparou uma morada para todos. Nao se trata apenas da 
cidade celestial, mas aqui mesmo os discipulos vao construindo cidades terrestres 
todas as pessoas tenham onde morar.

Jesus e os seus precursores e seguidores deixaram suas casas para preparar uma 
para todos; nao para que doravante todos vivessem sem casa, como se esta 

condigao fosse condigao superior.
Deixar e um ato escatologico, isto e, um ato em vista de anunciar e preparar uma 

cidade nova em que havera casa para todos. Eles nao desprezam a casa, mas querem 
casa para todos. Deixam esta casa como sinal de denuncia e rejeigao da sociedade no seu 
estado presente, em vista da preparagao de outra sociedade 
de discriminagao e sim de fraternidade.

O problema da moradia nunca se colocou com tanta urgencia como na epoca 
atual. A populagao atual e uma populagao migrante: bilhoes de pessoas, a metade da 
humamdade, estao migrando do campo para a cidade numa geragao. Na America Latina, a 
metade da populagao emigrou nos ultimos 30 anos e outra grande parte do resto dos 
camponeses tambem se prepara para emigrar.

Ora, nas cidades, nada ou quase nada se faz para recebe-los. Os proqramas de 
construgao de casas populares sao irrisorios, praticamente nulos.

• °S novos moradores tern que resolver o problema da moradia por conta propria, 
sem ajuda, sem apoio, sem legalidade. Calcula-se que no Terceiro Mundo entre 70% e 
95/o das habitagoes construidas sao ilegais, feitas sem autorizagao, por ocupagao ilegal 
de terrenes e construgao sem licenga. A sociedade mostra-se tao indiferente que os 
condena a viver fora da lei. A sociedade ignora-os, mas os bons cristaos jamais devem 
ignorar um irmao no sofrimento e na luta por dignidade.

No entanto a moradia e um direito humano, proclamou Joao XXIII na Pacem 
m Terns (n° 4).

e os

em que

casa

em que a casa nao seja sinal
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A moradia e uma tarefa gigantesca. Ela questiona em primeiro lugar toda a politica 
urbana das sociedades e os principios que constituem o modelo de sociedade da 
humanidade contemporanea.

A mensagem crista nao despreza a moradia como se fosse uma realidade 
puramente material, indigna das preocupagdes humanas.

Muito ao contrario, ela sabe quanto a moradia esta ligada a vivencia espiritual. 
Segue breve resumo dos sentidos da moradia que se manifestam a consciencia humana e 
que o cristianismo reconhece, valoriza, promove e pretende realizar juntamente com todos 
os seres humanos de boa vontade, estimulada pela sua caminhada rumo ao Reino de 
Deus, que e uma cidade em que ha morada para todos (Jo 14,2).

A CNBB ja lembrou a esse respeito a doutrina social da Igreja, mas nada mudou, e 
a nova Constituigao nao mudou nada nas injustigas urbanas.

O ano de 1987 foi proclamado pelas Nagoes Unidas o Ano Internacional das 
pessoas sem-teto. A Santa Se associou-se a esse ano com urn documento especial da 
Comissao Justiga e Paz: “Que fizesie do teu irmao sem-teto? — A Igreja perante a falta de 
habitagoes" (27 de dezembro de 1987).

Na enciclica Sollicitudo Rei Socialis (30 de dezembro de 1987), o Papa Joao Paulo 
II evocou alguns temas desse documento.

Diz o Papa: “A falta de habitagoes, que e um problema de per si muito grave, 
deve ~ ser considerada como sinal e sintese de uma serie de insuficiencias 
econdmicas, sociais, culturais ou simplesmente humanas; e tendo em conta a 
extensao do fendmeno, nao deveria ser dificil convencermo-nos de quanto estamos 
longe do autentico desenvolvimento dos povos” (n° 17).

Nao se trata apenas da lei, mas um dever e luta da boa cristandade, do bom 
cristao, cumpridor do mandamento divino, mas nao, desconhecer da tragedia e do 
sofrimento de seus semelhantes.

Ja dizia DEUS em SALMOS 68:5. “Pai para os orfaos e defensor das viuvas, e 
deus em sua santa habitagao.

O Dever do Homern Publico e do Homem Cristao e antes de tudo cuidar da VIUVA 
4^ (ESQUECIDO) e do ORFAO (ABANDONADO), e no caso, ha um povo esquecido e 

abandonado, batendo a esta porta.
Como, ainda, ensina CRISTO JESUS e o LIVRO SAGRADO DO CRISTAO 

LUCAS 18 que e dever de fazer-se o que e justo.
Assim, neste sentido propoe-se o presente requerimento, esperando que a Luz do 

Altissimo, a Serenidade dos Homens, e a sabedoria de Salomao, sobre a protegao 
manto de Deus, guiem esta casa e que Vsa. Excelencia o Prefeito possa nos fornecer as 
informagdes requeridas e analisar a possibilidade legal constitucional de promover medida 
pertinente impedindo esta tragica, humana, mas tambem crista.

em

e o

Plenario Waldomiro dos Santos, 20 de outubro de 2021

MANGEL PER 
Verea

L
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Offcio n° 230- GP

Cajamar, 28 de outubro de 2021.

Senhor Prefeito

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas
218/2°21; 317/2021: 350/2021: 368/2021; 

369/2021, 372/2021; 373/2021; 374/2021; 376/2021' 377/2021' 379/2021-
381/2021: 382/2021; 384/2021; 385/2021; 386/2021; 387/2021'

388/2021; 389/202 e 390/2021; de autoria dos nobres Vereado’res: Adilson 
Aparecido Pinto, Alexandra Dias Martins; Cleber Candido Silva; Diogo de Carvalho 
Utsunomiya, Eder da Silva Domingues; Edivilson Leme Mendes; Flavio Alves 
'?'beir0, Gon9a|ves Carnauba Cintra; Jefferson Rodrigo Oliveira Silva; Jose
Adnano da Conceigao; Luiz Fabiano Cordeiro Galvao; Manoel Pereira Filho'
Maroelo da Rocha Santiago; Saulo Anderson Rodrigues e Tarcisio Moreira de
Carvalho, apresentados e aprovados na 16a Sessao Ordinaria, realizada no dia 27 
de outubro de 2021.

dos

♦ 0,10 ■ • So*'cltamos os requerimentos mencionados acima, atendam o 
o?o2^8 ,"cisjosjXXVI1* d0 regimento interne desta Casa de Leis e Resolucao n° 
213,_ de 14 de dezembro de 2006 conjugado com art. 86 incisos XXVII da Lei 
Orgamca do Mumcipio de Cajamar

Aproveitamos a oportunidade 
elevada estima e distinta consideragao.

para renovar nossos protestos de

SAULO AN ON/RODRIGUES
sid

^:PExcelentissimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP
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