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DECRETO No 2.936, 

DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

INSTAURA O PROCESSO DE 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE 

INTERESSE SOCIAL DO CONJUNTO 

HABITACIONAL DENOMINADO “VEREADOR 

ANTÔNIO ALVES CARNEIRO (IGUAPE A)”, E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

WILSON ALMEIDA LIMA, Prefeito de Iguape – Estância Turística, no 

uso de suas atribuições legais.  

Considerando que o Conjunto Habitacional “Vereador Antônio Alves 

Carneiro (Iguape A)”, situado na rua Vereador Antônio Alves Carneiro, no bairro do 

Rocio, composto de 179 unidades habitacionais, neste Município, tem uso e ocupação 

consolidada; 

Considerando, no entanto, que a implantação do referido Conjunto 

Habitacional é de responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 

Urbano do Estado de São Paulo – CDHU, cujo processo encontra-se, desde então, sem a 

aprovação da Prefeitura; 

Considerando que, diante desta situação, não é possível a emissão dos 

títulos de propriedade aos respectivos mutuários, os quais, inclusive, em sua grande 

maioria, já quitaram os seus financiamentos; 

Considerando que de acordo com a legislação municipal o referido conjunto 

é definido como área de interesse social; 
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Considerando que o conjunto habitacional é composto por empreendimentos 

de iniciativa pública ou órgão institucional, já contituído ou em implantação, destinado às 

habitações de interesse social, dotados de infraestrutura e de serviços urbanos; 

Considerando que faz parte da Política Urbana do Município a ordenação e 

o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, tendo 

como uma de suas diretrizes a regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por 

população de baixa renda, mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, 

uso e ocupação do solo e edificação; 

Considerando a situação socioeconômica da população atendida ser 

predominantemente de baixa renda, caracterizando a REURB-s; 

Considerando, que essa é uma antiga reivindicação dos moradores das 

referidas unidades habitacionais, que manifestam com muita preocupação sua situação de 

insegurança, uma vez que se veem impedidos em concretizar, no quadro da legalidade, o 

seu direito à moradia, e, consequentemente, o exercício pleno de sua cidadania; 

Considerando que a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano 

do Estado de São Paulo – CDHU protocolou junto à municipalidade, projeto de 

regularização urbanística do Conjunto Habitacional “Vereador Antônio Alves Carneiro 

(Iguape A)”; 

D E C R E T A: 

Art. 1º -  Fica instaurado o processo de REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE 

INTERESSE SOCIAL do Conjunto Habitacional “Vereador Antônio Alves Carneiro 

(Iguape A)”, situado na rua Vereador Antônio Alves Carneiro, no bairro do Rocio, neste 

Município, sob matrícula nº 142.765 e parte da matrícula 136.014, composto de 179 

moradias com fundamento nos termos da Lei federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017. 

Art. 2º - Com amparo na mencionada Lei federal e observando a legislação estadual e 

municipal vigente, bem como as demais normas regulamentares, ficam os órgãos 

municipais envolvidos, autorizados a desenvolver as ações necessárias visando 
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concretizar este processo, de forma célere. 

Art. 3º - Fica designada a Comissão Municipal de Regularização Fundária de núcleo 

urbano informal, composta pelos seguintes membros: 

I – Antônio Matheus da Veiga Neto; 

II – Giulia Barreto Bezerra; 

III – Leonardo Maciel Pereira; 

IV – Célio Paulo de Lima Júnior;  

V – Fritz Walter Klimke; 

VI – Ricardo Ribeiro Barros. 

Parágrafo único – Compete à Comissão Municipal de, avaliar, propor medidas, assistir ao 

Chefe do Poder Executivo municipal em todas as ações necessárias e demais atribuições 

de conformidade com as legislações que regulam a matéria. 

Art. 4º - As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta das verbas 

consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário. 

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as 

disposições em sentido contrário.  

 

GABINETE DO SENHOR PREFEITO DE IGUAPE – 18 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

 

WILSON ALMEIDA LIMA 

 PREFEITO  

  


