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Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal sobre regulamentação fundiária dos 

loteamentos no município. 

 

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando que a Lei nº. 13.465/2017 instituiu no território 

nacional normas gerais e procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana 

(Reurb), a qual abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à 

incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de 

seus ocupantes; 

 

Considerando que os entes do Poder Público formularão e 

desenvolverão no espaço urbano as políticas de suas competências de acordo com os 

princípios de sustentabilidade econômica, social e ambiental e ordenação territorial, buscando 

a ocupação do solo de maneira eficiente, combinando seu uso de forma funcional. 

              Considerando que de acordo com a nova norma legal, o projeto de 

regularização fundiária conterá, no mínimo:  

I- levantamento planialtimétrico e cadastral, com 

georreferenciamento, subscrito por profissional competente, 

acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 

ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), que 

demonstrará as unidades, as construções, o sistema viário, as 

áreas públicas, os acidentes geográficos e os demais elementos 

caracterizadores do núcleo a ser regularizado;  

II - planta do perímetro do núcleo urbano informal com 

demonstração das matrículas ou transcrições atingidas, quando 

for possível;  
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III - estudo preliminar das desconformidades e da situação 

jurídica, urbanística e ambiental; 

IV - projeto urbanístico;  

V - memoriais descritivos;  

VI - proposta de soluções para questões ambientais, 

urbanísticas e de reassentamento dos ocupantes, quando for o 

caso;  

VII - estudo técnico para situação de risco, quando for o caso; 

VIII - estudo técnico ambiental, para os fins previstos nesta Lei, 

quando for o caso;  

IX - cronograma físico de serviços e implantação de obras de 

infraestrutura essencial, compensações urbanísticas, ambientais 

e outras, quando houver, definidas por ocasião da aprovação do 

projeto de regularização fundiária; e  

X - termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis, 

públicos ou privados, pelo cumprimento do cronograma físico 

definido no inciso IX deste artigo.  

 

Considerando que, conforme informações prestadas a esta 

vereadora pelo Grupo de Habitação da Área de Planejamento da Prefeitura Municipal, 

constam 12 loteamentos específicos de regularizações fundiárias a serem iniciadas (Previsões 

Futuras). São eles: Sítio São José I; Bela Vista; Chácaras Flórida; Quinta das Frutas; Quinta 

dos Eucalíptos; Sitio Belo Horizonte; Terra Nova; Vila Bela II; Vila Caetano (Tatauba); 

Chácaras Dallas e Chácaras Ingrid. 

 

   Considerando que, a regularização fundiária é o processo de 

intervenção pública, sob os aspectos jurídicos, físico e social, que objetiva a permanência das 

populações moradoras de áreas urbanas ocupadas em desconformidade com a lei para fins de 

habitação, implicando acessoriamente melhorias no ambiente urbano do assentamento, no 
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resgate da cidadania e da qualidade de vida da população beneficiária, se constituindo num 

instrumento de política pública municipal de relevante justiça social. 

 

Assim sendo, é que:  

 

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, dispensadas 

as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando a 

V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 

 

I- Qual o posicionamento da Secretaria de Planejamento e 

do Departamento de Habitação para aplicação da Lei Federal nº 13.465/2017 

 

    II- Qual o status de regularização dos loteamentos Sítio São 

José I; Bela Vista; Chácaras Flórida; Quinta das Frutas; Quinta dos Eucalíptos; Sitio Belo 

Horizonte; Terra Nova; Vila Bela II; Vila Caetano (Tatauba); Chácaras Dallas e Chácaras 

Ingrid? 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 16 de abril de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


