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CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA 

Casa Vereador Plínio Amorim 

Pernambuco   

 

REQUERIMENTO Nº  295/2019        

 

O Vereador GILMAR DOS SANTOS PEREIRA que abaixo subscreve, requer a Mesa 

Diretora após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, seja solicitado 

ao Senhor Presidente a realização de uma Audiência Pública, dia e horário a combinar 

posteriormente, para discutir as questões relacionadas a regularização fundiária nos 

mais diversos locais do município de Petrolina. Para tanto, requeremos que sejam 

tomadas as devidas providências no que se refere ao convite para participação das 

seguintes autoridades, entidades e movimentos: 

 

1- Ministério Público Federal; 

2- Ministério Público do Estado de Pernambuco; 

3- Defensoria Pública do Estado de Pernambuco;  

4- Prefeito Municipal de Petrolina; 

5 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação; 

6 – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos; 

7 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos; 

8 – Caixa Econômica Federal; 

 

JUSTIFICATIVA: 

A Regularização Fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, 

ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares e à 

titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 

O conceito de Regularização Fundiária, deve ser compreendido como um processo 

social-jurídico-econômico de transformação, mediante a intervenção do Poder Público na 

propriedade privada ou pública em decorrência de evidente interesse social, a fim de 

legalizar a permanência de possuidores em áreas urbanas ocupadas em 
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desconformidade com a lei, de forma a promover o direito social à moradia, a função 

social da propriedade e da cidade. 

Para a regularização de imóveis no país, a legislação específica já editada instituiu várias 

espécies ou modalidades de regularização fundiária, pretendendo, com isso, obter um 

reordenamento do espaço territorial brasileiro, dando ênfase especial à busca de 

melhorias para as condições ambientais do espaço urbano como medida fundamental à 

integração social, à salubridade e à qualidade de vida da população. 

A regularização fundiária é também um instrumento para promoção da cidadania, 

devendo ser articulada com outras políticas públicas. Nessa perspectiva, para orientar 

a utilização desse instrumento, a Lei nº 11.977/2009 estabeleceu os seguintes 

princípios: 

I – ampliação do acesso a terra urbanizada pela população de baixa renda, com 

prioridade para sua permanência na área ocupada, assegurados o nível adequado de 

habitabilidade e a melhoria das condições de sustentabilidade urbanística, social e 

ambiental; 

II – articulação com as políticas setoriais de habitação, de meio ambiente, de 

saneamento básico e de mobilidade urbana, nos diferentes níveis de governo e com as 

iniciativas públicas e privadas, voltadas à integração social e à geração de emprego e 

renda; 

III – participação dos interessados em todas as etapas do processo de regularização; 

IV – estímulo à resolução extrajudicial de conflitos; 

V – concessão do título preferencialmente para a mulher. 

 

Sala das Sessões, 24 de setembro de 2019. 

 

GILMAR DOS SANTOS PEREIRA 

Vereador 

 

cas 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/817925/lei-11977-09

