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1 - INTRODUÇÃO - DESENVOLVIMENTO URBANO E SEGREGAÇÃO SOCIAL
A ausência de planejamento urbano no Brasil é histórica e se repete ao longo do
tempo. Quando planejada, como nos casos de cidades que nasceram no século XX sob os
auspícios da modernidade em que Brasília é exemplo maior, as cidades são pensadas de forma
a isolar aquilo que não cabe no planejamento: o que não coube no plano piloto de Brasília foi
segregado para as cidades satélites, neste caso, os trabalhadores, que, de fato, construíram a
capital federal.
Essas cidades modernas são eivadas de muitas contradições, mas uma em especial é
a marca da sociedade industrial: o conflito espacial entre trabalho e capital que se reflete nas
dicotomias entre pobreza e riqueza, ordem e desordem, planejado e irregular.
Resumidamente, planeja-se o centro e ordena-se a periferia.
Três Lagoas é parte desta lógica desde o início, em 1910, quando o engenheiro da
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, Oscar Guimarães, planejou o traçado urbano da cidade.
As vias formam simetricamente um tabuleiro de damas e foram projetadas para frente da
estação ferroviária, na forma clássica de centro-periferia, cabendo à segunda (a periferia) as
partes para além das avenidas e das ruas principais. A parte sul, denominada ainda hoje de
“outro lado da linha”, foi reservada para instalação da vila ferroviária que já se formava
naquele ano.
De acordo com o mapa 1, essa engenharia resultou na divisão da cidade em “lado de
cá e lado de lá” da ferrovia, refletindo nas políticas públicas de estrutura urbana. O poder
público, ao adotar essa engenharia como uma verdade política e social inconteste, passou a
investir os parcos recursos destinados à estrutura urbana na parte norte até o limite em que
chegava o planejamento inicial de Oscar Guimarães. Disso resultou a formação de periferias
que, com o crescimento populacional, foram envolvidas pelo investimento privado em
construções de residências e comércio. Aos poucos o poder público não pode mais fechar os
olhos a essa periferia que se urbaniza seguindo os seus critérios na disputa entre o mercado
imobiliário e a necessidade de moradia dos trabalhadores de baixa renda.
Essa segregação espacial que divide a cidade em “dois lados” foi por muito tempo
oficialmente explicada pela existência da linha ferroviária que “cortava” a cidade. A ferrovia,
portadora do progresso e de instrumento de integração do sertão ao centro do país,
transformou-se em vilã, sinônimo de atraso e uma barreira ao progresso e à mobilidade
urbana. A engenharia, neste sentido, parecia estar pobre de imaginação ao não conseguir
projetar espaços e vias que unissem as duas partes. A solução foi a retirada da linha férrea
para incorporar o outro lado à lógica urbana.
Essa lógica urbana, todavia, permaneceu a mesma do início do século XX, pois não
admite obstáculos naturais, políticos e sociais aos seus traços carregados de contradições
entre o público e o privado. O desenvolvimento que Três Lagoas vive desde a primeira década
deste século, de investimentos milionários em grandes indústrias que deveriam se expressar
no aumento da arrecadação de impostos, deveria permitir quebrar a lógica urbanística
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anterior e reinventar a cidade. Ou faremos isso, ou as intervenções urbanas continuarão a ser
apenas pontuais e emergenciais, ao sabor dos acontecimentos de momento, e dos interesses
imobiliários.
A reivindicação de Regularização Urbana da Ocupação São João, aqui apresentada,
vem no sentido de repensar o urbano a partir da dinâmica das populações periféricas não
atendidas pelo poder público, mas que constroem territórios de produção da vida. O
crescimento populacional acelerado, muito motivado pela industrialização recente viabilizada
a partir de projetos financiados pelo BNDES, requer do poder público o diálogo com essa
periferia onde moram os trabalhadores que produzem a riqueza, mas que não têm acesso à
cidade.
Três Lagoas onde sempre predominou a grande propriedade, mas que guardava
vestígios de comunidades rurais como Garcias, Arapuá, Ilha Comprida e sítios diversos,
caminha a passos largos para a concentração ainda maior da propriedade rural e da expulsão
dos moradores do campo: 6,82% da população do município vivia na zona rural no ano de
2000, uma década depois, em 2010 data do último censo demográfico, apenas 4,15% da
população vivia no campo, uma variação de 2,67.
No meio urbano essa população expulsa do campo disputa espaço com os imigrantes
que chegam atraídos pela propaganda de emprego fácil. Em 1996, quando se intensificou a
política de atração de indústrias para Três Lagoas, a população correspondia a 74.430 pessoas;
em 2000 alcançou os 79.059 habitantes, em 2010 chegou a 101.722, e em 2021 a estimativa
é de 125.137 pessoas. Em duas décadas houve um crescimento de mais de 40%. Se o
crescimento populacional, para todo o Brasil, é algo inexorável, os seus resultados podem
espelhar um futuro amargo, especialmente em se tratando de um aumento tão elevado.
Os interesses privados, especialmente o imobiliário e industrial, não podem dar a
tônica da política pública de desenvolvimento urbano, ou seremos fadados a viver em uma
sociedade especulativa não só na economia, mas também na política.
Em uma cidade com vazios urbanos tão grandes quanto o número de pessoas sem
casa própria, o desafio é resolver esse dilema. O Plano Diretor de Três Lagoas, que acompanha
o Estatuto das Cidades, trata da aplicação do IPTU progressivo e da desapropriação de áreas
vazias, com o objetivo de coibir a especulação imobiliária. Aplicar a lei, neste caso, é uma
decisão política. Ocupar essas áreas com habitação de interesse social, como feito na prática
pelas famílias da Ocupação São João que agora requerem a regularização urbana, é uma
maneira de se administrar o espaço de forma mais democrática e de quebrar a lógica
conservadora de centro/periferia.
Reservar, para os pobres, áreas para construção de conjuntos habitacionais nos
limites urbanos, é continuar com a lógica segregacionista que projetou as vilas Dos Girassóis,
Imperial, Violetas e os condomínios Novo Oeste, por exemplo. Esses bairros são projetados
assim distantes para servirem aos interesses do mercado de terras, pois ampliam o espaço
urbano - precariamente, mas ampliam -, criando mais vazios entre os bairros e o restante da
cidade, valorizando esses espaços vazios. Trata-se de uma política draconiana, pois obriga os
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habitantes dessas áreas a viverem as privações de infraestruturas elementares como
transporte, saneamento e asfalto. São como pioneiros de uma nova terra, que um dia será
incorporada à civilização.
O Plano Diretor também reza sobre isso ao estipular as diretrizes para a Política
Municipal de Habitação, no artigo 45: “VII - inibir o adensamento e a ampliação dos núcleos
habitacionais de baixa renda, urbanizados ou não, para evitar a queda da qualidade de vida
de seus habitantes”. Novamente, trata-se de cumprir a lei.
Diferente da classe média alta e rica que foge do caos urbano encastelando-se em
condomínios fechados distante do centro da cidade, os trabalhadores que habitam esses
conjuntos habitacionais dependem, em sua maioria, de transporte coletivo que, no caso de
Três Lagoas, inexiste. A circulação urbana, o viver a cidade, depende de condições individuais
(ter um carro, uma motocicleta, bicicleta ou algo assim), e nesta perspectiva só vive a cidade
quem tem condições financeiras. Independente da distância ou do querer e do poder andar
de bicicleta, não há opção. O direito a cidade é fundamental para a cidadania.
O projeto de Regularização Urbana da Ocupação São João, por fim, também está
atento a essa problemática, da proximidade dos trabalhadores com os recursos urbanos,
incluindo aí a infraestrutura de saneamento, energia elétrica e calçamento de vias. Os
investimentos para a Regularização Urbana da ocupação tornam-se muito menos onerosos
financeiramente para o poder público por incorporar o núcleo de ocupação à estrutura já
existente do entorno (vilas Zuque e São João).

A seguir, apresentaremos o perfil social dos moradores da Ocupação São João e a
proposta de urbanização, construída coletivamente.
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2 - HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO SÃO JOÃO
2.1 – OCUPAR PARA MORAR, OCUPAR PARA REIVINDICAR
A luta das famílias da Ocupação São João, que reivindicam moradia em Três Lagoas
(MS), teve início em 14 de novembro de 2020 com a ocupação de uma área pública na Vila
Verde. No mesmo dia funcionários da Prefeitura e policiais chegaram para desocupar a área.
A Polícia Militar reprimiu as famílias com balas de borracha, apontando armas para homens,
mulheres e crianças, prendeu uma trabalhadora e um trabalhador que lutavam por moradia,
e derrubou com máquina os barracos destruindo o pouco que as famílias possuíam. No
domingo de eleição, dia 15 de novembro, a tropa de choque foi ao local e expulsou do terreno
as cerca de 200 pessoas.
No dia 16 parte das famílias, sem ter para onde ir, ocupou outra área pública no
Jardim Flamboyant. Uma semana depois novamente foram expulsas por uma reintegração de
posse pedida pela prefeitura.

Novembro de 2020 – Ocupação Flamboyant

No dia 20 de junho de 2021, parte das famílias remanescentes das ocupações
anteriores (Vila Verde e Flamboyant) ocupou uma Zona de Interesse Social (ZEIS) no Jardim
das Flores/Vila São João. Outras famílias, muitas do próprio bairro, moradores de favor que
dividem casa, ou de aluguel, foram chegando no local, e logo somavam cerca de 180 famílias.
A Prefeitura enviou funcionários já no segundo dia da ocupação, acompanhados da
Polícia. No dia 25 de junho de 2021 foi proferida uma decisão liminar determinando a
desocupação da área no prazo de dez dias. Os advogados voluntários representantes das
famílias apresentaram recursos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul para combater
a decisão liminar ora proferida, que surtiram efeitos de postergar a desocupação, contudo a
última decisão de segundo grau determinou a reintegração de posse. Em 25 de agosto os
advogados protocolaram uma ação de Reclamação Constitucional nº 49120 no Supremo
Tribunal Federal com argumento principal de que existe, nas decisões do processo de
reintegração de posse, o descumprimento da decisão liminar da ADPF 828 da Suprema Corte,
a qual suspendeu todas as reintegrações de posse anteriores a pandemia pelo prazo de 6
meses. E para as ocupações que ocorreram durante a pandemia (caso da ocupação São João)
o poder público deve garantir condições de moradias minimamente dignas as famílias.
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O pedido liminar dos moradores no STF foi acolhido e todas a decisões proferidas em
1º grau e no TJMS foram suspensas até o julgamento definitivo da ação de reclamação do STF.
Com esta decisão os Recursos do TJMS foram suspensos também e aguardam a decisão da
ação do STF.
A Prefeitura apresentou um plano de remoção dos moradores para os estádios e
ginásios do município. O juízo de 1º grau acatou o argumento da Prefeitura e proferiu nova
decisão liminar, e mais uma vez os advogados dos moradores apresentaram recursos no TJMS
que, no dia 5 de novembro de 2021, suspendeu esta decisão por entender que os locais não
são adequados para receber às famílias.
No dia 29 de junho de 2021 as famílias fizeram manifestação em frente à Câmara
Municipal, conseguindo uma reunião com o presidente do legislativo, Cassiano Maia, que
ficou de mediar uma solução, junto ao Prefeito. Na mesma semana, dia 02 de julho, o
presidente da Câmara convidou representantes da Ocupação para nova reunião na qual
repassou informações da conversa que havia tido com o prefeito. Na ocasião, o prefeito havia
dito que procurava uma solução para a questão da habitação.
No dia 13 de julho, em manifestação em frente à Prefeitura, o prefeito Angelo
Guerreiro recebeu uma comissão de moradores em seu gabinete. Três mulheres que
representaram as famílias entregaram uma carta com reivindicações e cópia do abaixoassinado com mais de 400 apoiadores do movimento. Na reunião o prefeito se comprometeu
em solucionar o problema da moradia para as famílias da Ocupação São João. As
representantes disseram que a solução era a moradia ou terrenos para construção em forma
de mutirão.

Manifestação na Prefeitura (13/07/2021)

No dia 27 de setembro, representantes do Luta Popular e da Ocupação São João
fizeram uso da tribuna da Câmara Municipal, na sessão do dia, quando apresentaram
documento aos vereadores com estatísticas do desemprego e do custo de vida, bem como as
reivindicações das famílias.
O movimento tem recebido apoio em toda a cidade e mesmo de fora de Três Lagoas.
Diariamente chegam doações diversas de alimento, roupa, cobertores, brinquedos e livros
infantis. Essas doações possibilitaram a construção de cozinha coletiva e de escola para
reforço e acompanhamento escolar das crianças quando estavam em ensino remoto.
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Escola Ocupação (julho/2021)

3 - DIAGNÓSTICO SOCIAL
A seguir apresentamos análise geral do Brasil e do Mato Grosso do Sul, das variantes
emprego/desemprego, insegurança alimentar e carestia de vida. Essa análise geral é
combinada com o diagnóstico social dos moradores da Ocupação São João.
3.1. DESEMPREGO
A pandemia de COVID-19 agravou a crise econômica instalada no Brasil desde ao
menos 2014. O nível de desemprego chegou a índices dificilmente alcançados em outros
tempos: 14,4 milhões de desempregados no segundo trimestre de 2021. A multidão de
desempregados pressiona para a redução dos salários e reflete também na maior
vulnerabilidade do trabalhador, bem como na precarização do trabalho: as pessoas trabalham
mais, por menos direitos e menores salários, o que implica em menor poder de consumo,
especialmente de itens da cesta básica.
Em Três Lagoas, de janeiro a abril de 2020, no início da Pandemia, 2.500
trabalhadores deram entrada no seguro-desemprego. Em que pese no decorrer do ano de
2020 haver recuperação de empregos, 2021 continua sendo um ano difícil para trabalhadores
com empregos de baixos salários.
Entre as famílias da Ocupação São João, o desemprego é uma realidade para a
maioria das pessoas. Muitos vivem do trabalho informal, como catador de material reciclável,
bicos de servente de pedreiro, diarista etc, ou seja, sem renda fixa. A maioria das famílias da
Ocupação São João que responderam ao questionário aplicado, tem renda abaixo de um
salário mínimo.
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Renda - Famílias da Ocupação São João
80,00%
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70,00%
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30,00%
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10,00%
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3.2. INSEGURANÇA ALIMENTAR COMBINADA A OUTRAS VARIÁVEIS
O “Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da
Covid-19” 1, realizado em 2.180 domicílios nas cinco regiões do país, em áreas urbanas e rurais,
entre 5 e 24 de dezembro de 2020, aponta que apenas 44,8% dos lares investigados tinham
segurança alimentar. Portanto, em 55,2% dos domicílios as famílias conviviam com a
insegurança alimentar, um aumento de 54% desde 2018 (36,7%).
Em números absolutos: no período abrangido pela pesquisa, 116,8 milhões de
brasileiros não tinham acesso pleno e permanente a alimentos. Desses, 43,4 milhões (20,5%
da população) não contavam com alimentos em quantidade suficiente (insegurança alimentar
moderada ou grave) e 19,1 milhões (9% da população) estavam passando fome (insegurança
alimentar grave).
Essas estatísticas se reproduzem na Ocupação São João, conforme gráfico a seguir.

Condições de alimentação Famílias da Ocupação São João
3,60%

10,70%

85,70%

Não conta com alimentos em quantidade suficiente
Passa fome
Não tem problemas de carência de alimentos

1

REDE PENSSAN. Insegurança alimentar e Covid-19 no Brasil. 2021 http://olheparaafome.com.br/
(Consultado em 24/09/2021)
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A fome tem cor e gênero. A mesma fonte de estatística aponta que em 11,1% dos
domicílios brasileiros chefiados por mulheres, os habitantes estavam passando fome, contra
7,7% quando a pessoa de referência era homem. Das residências habitadas por pessoas pretas
e pardas, a fome esteve em 10,7%. Entre pessoas de cor/raça branca, esse percentual foi de
7,5%.
Ao analisarmos os dados de questionário aplicado aos e às moradoras da Ocupação
São João, percebe-se a predominância explícita de mulheres negras.

Autodeterminação de cor Pessoas da Ocupação São João
50,00%
45,00%

44,80%
37,90%

40,00%

35,00%
Parda

30,00%
25,00%

Preta
17,20%

20,00%

Branca

15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

* Nenhum dos entrevistados se autodeclarou indígena ou amarelo.

A escolaridade também é uma variável importante no acesso à alimentação.
Conforme a pesquisa nacional aqui referenciada, a fome é mais presente “em 14,7% dos lares
em que a pessoa de referência não tinha escolaridade ou possuía Ensino Fundamental
incompleto. Com Ensino Fundamental completo ou Ensino Médio incompleto, caiu para
10,7%. E, finalmente, em lares chefiados por pessoas com Ensino Médio completo em diante,
despencou para 4,7%.”
No caso da escolaridade das pessoas da Ocupação São João, a maioria não avançou
além do ensino fundamental.

Escolaridade das Pessoas da Ocupação São João
60,00%
50,00%

48,30%
Fundamental Incompleto

40,00%

Fundamental Completo
30,00%

Médio incompleto
17,20%

20,00%
10,30%
10,00%

Coluna1

17,20%

Médio Completo
6,90%

0,00%
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As mulheres da Ocupação São João, em sua maioria de baixa escolaridade, são
também na sua maior parte solteiras ou separadas.

Estado civil - mulheres Ocupação São João
7,10%

3,60%

28,60%
60,70%

Solteira

Casada

Divorciada

Separada

Mulheres e homens jovens em sua maioria. Dos que responderam ao questionário,
58,6% têm idade entre 30 e 49 anos, e 41,4% têm entre 18 e 23 anos. Desses, muitos são pais
ou mães solo que criam suas crianças sozinhos. Entre as mulheres, 60,7% das que
responderam ao questionário, são mães solo, sendo que alguns pais também responderam
que são responsáveis sozinhos por seus filhos.
Grande parte das famílias da Ocupação São João são numerosas, com diversas
crianças e, em alguns casos, com avós morando sob o mesmo teto. A média de filhos por
família é de 1,7, sendo que em diversas casas têm 3 ou mais crianças e menores de 17 anos.
Como se percebe, as estatísticas nacionais correspondem ao que presenciamos no
cotidiano das famílias da Ocupação São João. Somada essa realidade a alguns agravantes,
sendo o principal a falta de habitação adequada, colocam as trabalhadoras, trabalhadores e
crianças em situação de extrema vulnerabilidade. As campanhas de solidariedade
desenvolvidas por diversas organizações de trabalhadores em Três Lagoas, que arrecadam
alimentos e outros itens, minimizam a situação mas não resolvem o grave problema da
insegurança alimentar.
3.3. CARESTIA DE VIDA
A Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, que o DIEESE realizou nas capitais
brasileiras, em agosto de 2021, indica que em Campo Grande o item ficou em R$ 609,33,
comprometendo 59,89% do salário mínimo líquido (após desconto da Previdência Social). 2 Na
cesta básica não está incluído o gás de cozinha (R$ 100,00) a energia elétrica, o saneamento
(água/esgoto) e o combustível.
O aluguel é item que consome a maior parte da renda das famílias brasileiras e em
2020 houve o maior crescimento em duas décadas. O ano de 2021 continua na mesma
tendência. Esses índices se confirmam quando olhamos para as famílias da Ocupação São João

2

https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/analiseCestaBasica202108.html (Consultado em 24/09/2021)
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que moravam ou ainda moram de aluguel. O valor dos aluguéis, em média, é de R$500,00.
Esse valor consome 49,5% do salário mínimo líquido.

4 – ESPAÇOS DA OCUPAÇÃO SÃO JOÃO: RUAS, CASAS E LUGARES COLETIVOS
O território é construído dinamicamente pela população que atua em determinado
espaço. O ordenamento do espaço está em constante transformação para atender às
necessidades das pessoas que vivem e produzem o território. Isso é bastante explícito na
dinâmica da Ocupação São João.
Quando poucas famílias entraram na terra pública em 20 de junho de 2021, iniciaram
a construção de seus barracos improvisados com material encontrado na redondeza, como
galhos de árvore, de madeira de entulho, e recursos materiais que trouxeram, como lonas e
restos de construção. Faziam a limpa do terreno com enxada e fincavam os paus para levantar
barracos, concentrados em um ponto específico do terreno.
Na sequência, com a chegada de mais e mais pessoas, foram se espalhando pelo
território, por vezes sem ocupar de fato com barracos. E isso ocorre porque também uma
ocupação desperta a ganância de pessoas que enxergam ali uma oportunidade não de
moradia para sua família, mas de ter um terreno para venda. Esses tentam impor a dinâmica
da especulação imobiliária no espaço da ocupação.
Numa terceira etapa, já alcançada pela Ocupação São João em mais de três meses
de existência, tem-se a apuração das pessoas que de fato necessitam de moradia e que estão
dispostas a lutar por um direito constitucional. Nesta fase as pessoas passam a estruturar
melhor suas casas, coletivamente decide-se pela redistribuição dos barracos no território,
efetiva-se o arruamento, constrói-se espaços coletivos como cozinha e barracão para
reuniões.
A seguir, imagens do cotidiano da Ocupação São João narram um pouco dessa
história de construção deste território de resistência e luta pela produção da vida. Pode-se
verificar a natureza das edificações das casas, denotando sua perspectiva de permanência e
não de “local de passagem”, totalmente integrada às dinâmicas sociais, laborais, familiares,
que constituem seus cotidianos de produção e reprodução da vida.

Casa para viver
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Época da chuva

Limpeza do terreno

Construção – trabalho coletivo
Construção – trabalho coletivo
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Crianças brincando

Construção do barracão

Cozinha coletiva

Assembleia para decisões coletivas

Lanche coletivo – pão feito na ocupação
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Barraco e café da tarde

Reconstrução
Brincadeira de criança

Reunião no barracão
Lanche para crianças

Novo lar

O quarto
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5 – PROPOSTA DE PLANO POPULAR URBANÍSTICO
A proposta que apresentamos a seguir foi construída coletivamente pelos morados,
com apoio técnico de professores e funcionários da Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul.
A proposta acompanha a dinâmica de arruamento dos bairros Vila São João/Jardim
das Flores, dos quais a Ocupação é contígua, todavia, dado o recorte irregular do terreno,
projetou-se vielas de fluxo e de acesso. O projeto incorpora, também, espaços coletivos
constituídos pela comunidade, como a cozinha e o barracão que atualmente serve para
reuniões e festas, e que futuramente será da associação, ou ainda, espaços idealizados pelos
moradores a serem implementados, como a horta comunitária.
A seguir, a figura representa as imagens de períodos antes e após a ocupação. Essa
figura foi construída através da ferramenta “Imagens históricas” do software Google Earth
Pro. Foram extraídos recortes das imagens do mesmo enquadramento.

Histórico de ocupação em imagens
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Para construção da proposta dos lotes e arruamentos [imagem a seguir] realizou-se
um levantamento aerofotogramétrico com veículo aéreo não tripulado (VANT) no dia 7 de
setembro de 2021, sem pontos de controle em solo.

Escola infantil
em construção

1

2

3

1 – Barracão comunitário
2 – Cozinha comunitária
3 - Horta comunitária

Arruamento e distribuição de lotes e espaços comunitários

As fotografias obtidas pelo VANT foram processadas gerando um ortomosáico cujo
georreferenciamento foi obtido no momento do levantamento pelo sistema de navegação
embarcado no próprio VANT.
Posteriormente, estipulou-se a metragem de terrenos de 10 x 20 metros e organizado
para se obter a maior quantidade possível de lotes e área comum, neste caso, o barracão, a
cozinha coletiva e a horta comunitária. A primeira versão da organização dos lotes foi levada
16
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para as famílias da ocupação para fazerem sugestões. A partir das sugestões, gerou-se a planta
a seguir.
Como essa proposição não foi balizada com marcos oficiais da Prefeitura Municipal,
sem pontos de controle no solo e também utilizado apenas o sistema de navegação do VANT,
é possível que ocorra diferenças nos limites dos lotes aqui proposto do que quando
demarcado in loco pelos funcionários públicos municipais do setor de topografia.
6 – JUSTIFICATIVAS – DO DIREITO
Os moradores da comunidade Ocupação São João têm direito coletivo à regularização
fundiária, responsabilidade do município no exercício do seu papel constitucional de executor
da política urbana (art. 182, da CF) e para garantia do exercício pleno do direito à moradia e à
regularização fundiária de acordo tanto com as normas internacionais das quais o Brasil é
signatário, como também das normas constitucionais infraconstitucionais, em especial o
Estatuto da Cidade, a Lei Federal 13.465/17, e as leis do Estado de Mato Grosso do Sul e do
município de Três lagoas, pelas razões de direito expostas abaixo.

6.1 – DIREITO INTERNACIONAL
O direito internacional trata da proteção do direito à moradia desde a Declaração
Universal dos Direitos Humanos de 1948. 3 Esse reconhecimento e em demais pactos e
convenções tem sua aplicação delineada pelos comentários do Comitê dos Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas4, dentre os quais se destacam, para nosso
objeto de análise, o Comentário Geral n. 4 (1991) e o Comentário Geral n. 7 (1997) 5.
Os componentes da moradia adequada estão dispostos no artigo 8º do Comentário
Geral n. 4 do Comitê DESC.
“Comentário Geral n. 4, artigo 8º, estabelece que os componentes do direito à moradia
adequada, são: segurança jurídica da posse; disponibilidade de serviços, materiais,
instalações, e infraestrutura; acessibilidade aos custos financeiros associados à moradia;
habitabilidade da moradia; acesso à moradia adequada e à terra; localização que permita
acesso a opções de emprego, equipamentos e serviços públicos; e adequação cultural.”
(grifos nossos)

O Comentário Geral n. 7, por sua vez, trata especificamente das expulsões, ou
despejos forçados, e seu potencial de violação do direito à moradia e outros direitos humanos.
“Comentário Geral n. 7, artigo 4: A prática das expulsões forçadas é generalizada e afeta
pessoas de ambos os países desenvolvidos e em desenvolvimento. Devido à inter-relação
e interdependência que existe entre todos os direitos humanos, as desocupações
3

Artigo XXV dispõe que “Toda pessoa tem o direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família
saúde e bem-estar, alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos, e os serviços sociais indispensáveis,
direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos
meios de subsistência em circunstâncias fora do seu controle.”.
4
Instituído em 1985 pelo Conselho Econômico e Social (ECOSOC) das Nações Unidas.
5
Ver em OSÓRIO, Letícia Marques. O Direito à moradia como um direito humano, In: FERNANDES, Edésio,
ALFONSIN, Betânia (coordenadores), Direito à moradia adequada: o que é, pra quem serve, como defender e
efetivar. Belo Horizonte: Fórum, 2014.
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forçadas violam frequentemente outros direitos humanos. Assim, embora
manifestamente violar os direitos consagrados no Pacto, a prática das expulsões forçadas
pode também resultar em violações dos direitos civis e políticos, como o direito à vida, o
direito à segurança da pessoa, o direito à não-interferência com privacidade, família e do
lar e o direito ao gozo pacífico dos bens.”

Cumpre mencionar que o Brasil é signatário desses tratados internacionais, e por isso
suas disposições estão incorporadas no direito interno. O reflexo dessas normas
internacionais é a razão pela qual se considera que o direito à moradia esteve incorporado ao
ordenamento jurídico pátrio, antes mesmo de sua adoção expressa por meio da EC n. 26, de
2000, que o inclui entre os direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição Federal.
Conforme analisa Ingo Wolfgang Sarlet ao tratar do conteúdo do direito à moradia,
considerando ausência de definição expressa na Constituição Federal:
“Estabelecidas as primeiras diretrizes, verifica-se que, especialmente em função do
silêncio de nossa Constituição no que diz respeito a uma definição direta e mínima do
conteúdo do direito à moradia, há que construir tal definição a partir de outros
parâmetros normativos contidos na própria Constituição e extraídos de outras fontes
normativas, de tal sorte que também para esse efeito assumem lugar de destaque as
disposições contidas nos diversos tratados e documentos internacionais firmados pelo
Brasil e já incorporados ao direito interno. Com efeito, naquilo em que versam os direitos
fundamentais da pessoa humana, os tratados internacionais – pelo menos de acordo com
a doutrina majoritária – possuem hierarquia constitucional, na condição de direitos
fundamentais (pelo menos naquilo que são contemplados no texto constitucional) em
sentido material, integrando aquilo que se costuma também denominar – com inspiração
na tradição jurídico-constitucional francesa – de um bloco de constitucionalidade.” 6

Não apenas nas normas internacionais há proteção do direito à moradia, este
também recebe lugar de destaque no que diz respeito à disciplina constitucional da política
urbana a partir do princípio da Função Social da Propriedade, como destacado nos itens a
seguir.

6.2

– FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE

A observância da função social de um imóvel pressupõe a predominância dos
interesses sociais e coletivos em detrimento dos direitos individuais ou de interesse
especulativos sobre uma propriedade; sendo que esses usos sociais de propriedades urbanas
devem ter destinação compatível com a infraestrutura, equipamentos e serviços públicos
disponíveis. Logo, a função social, presente na Constituição Federal de 1988, deveria ser
princípio norteador do direito de propriedade. De acordo com ele, todo bem, seja móvel ou
imóvel, rural ou urbano, deve ter um uso condizente com os interesses da sociedade e não
apenas dos proprietários. No caso dos imóveis urbanos, os interesses da sociedade se refletem
na ordenação da cidade, definida pelo Plano Diretor. Especificamente no Brasil, onde as
cidades em geral convivem com déficit habitacional e boa parte da população se vê obrigada
a residir cada vez mais distante das áreas com oferta de serviços públicos, por vezes ocupando
6

SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas notas sobre a eficácia e efetividade do direito à moradia como direito de
defesa aos vinte anos da Constituição da Constituição Federal de 1998. In: FERNANDES, Edésio, ALFONSIN,
Betânia (coordenadores), Direito à moradia adequada: o que é, pra quem serve, como defender e efetivar. Belo
Horizonte: Fórum, 2014.
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regiões ambientalmente sensíveis, uma propriedade ociosa aí não está a cumprir sua função.
Portanto entende-se a relevância do papel do Estado para a promoção de uma qualificação
espacial nas cidades.

6.3

– INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS NORMATIZADORES

A Constituição Federal de 1988, introduziu princípios gerais de autonomia do
governo municipal; gestão democrática das cidades; direito social de moradia; regularização
de assentamentos informais consolidados; função social da propriedade urbana; combate à
especulação imobiliária nas áreas urbanas; direito coletivo ao meio ambiente equilibrado.
Entende-se, portanto, que a propriedade deixa de ser considerada como absoluta e delega-se
ao município e ao plano diretor o papel de estabelecer condições que determinem a função
social da propriedade em cada caso. Logo, a propriedade urbana só seria reconhecida como
direito fundamental desde que cumprisse suas funções sociais. Anos depois, apesar do caráter
teórico transformador dessa constituição, não houve medidas concretas para o cumprimento
das leis que zelavam pelo uso social da propriedade. O Estatuto da Cidade, criado em 2001,
por sua vez, almejava dar suporte legislativo para controle dos processos de uso, ocupação,
parcelamento e desenvolvimento urbano. Criou-se uma base jurídica para tratamento da
propriedade urbana que impõe limitações tangíveis, antes impensáveis ao direito à
propriedade regulamentado na Constituição de 1988. O Estatuto da Cidade, todavia, estaria
subordinado aos Planos Diretores Municipais que expressou uma efetividade restrita em
termos práticos quanto à promoção da função social da propriedade. Passadas essas
experiências, em 2003 almejou-se uma nova ordem institucional federal com a criação do
Ministério das Cidades e do Conselho Nacional das Cidades, em especial com o apoio aos
governos municipais. A questão, no entanto, se deu pela não aplicação potencial nos Planos
Diretores Municipais. Logo, se consagrou a abstinência de políticas urbanas democráticas e de
um processo que debatesse a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Apesar de contar
com uma legislação que possui importantes mecanismos na defesa dos direitos relativos à
habitação, mobilidade, espaços públicos etc. vimos assistindo a piora das condições de vida
em nossas cidades.
O Plano Diretor do Município de Três Lagoas, em seu Art. 3º define a Função Social
da Cidade e a Função Social da Propriedade coaduna à Constituição Federal e ao Estatuto das
Cidades:
“I - Função social da cidade - corresponde ao direito à cidade para todos, asseguradas as
condições gerais de desenvolvimento econômico com sustentabilidade e a plena
realização dos direitos à saúde, à educação, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura,
aos serviços públicos, à urbanização, à moradia, à informação, à segurança, à mobilidade,
à acessibilidade urbana, ao trabalho, à cultura, ao lazer e aos esportes.
II - Função social da propriedade - A propriedade cumpre sua função social quando for
utilizada seja para habitação, atividades econômicas geradoras de emprego e renda e
proteção e/ou preservação do meio ambiente.7”

7

Lei 2083/2006 Institui o Plano Diretor do Município de Três Lagoas e dá outras providências.
https://leismunicipais.com.br/plano-diretor-tres-lagoas-ms (Consultado em 21/10/2021)
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O Plano Local de Habitação de Interesse Social, vigente até 2020 e ainda não
reformulado,8 quando reza sobre os “princípios, diretrizes e objetivos do plano local de
habitação” também coaduna essa definição de função social da cidade e da propriedade:
“1 – A função social da cidade e da propriedade, expressa no Art. 182 da Constituição
Federal, regulamentado pelo Estatuto da Cidade e corroborada pela Política Nacional de
Habitação, e, ainda, pelo Plano Diretor Municipal de Três Lagoas que define no seu Art.
3º que a Função social da cidade - corresponde ao direito à cidade para todos, asseguradas
as condições gerais de desenvolvimento econômico com sustentabilidade e a plena
realização dos direitos à saúde, à educação, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura,
aos serviços públicos, à urbanização, à moradia, à informação, à segurança, à mobilidade,
à acessibilidade urbana, ao trabalho, à cultura, ao lazer e aos esportes. E a Função social
da propriedade - A propriedade cumpre sua função social quando for utilizada seja para
habitação, atividades econômicas geradoras de emprego e renda e proteção e/ou
preservação do meio ambiente.”

6.4

– INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS

Diversos itens dos mesmos instrumentos (Plano Diretor e Plano Local de Habitação
de Interesse Social) dão segurança jurídica ao governo municipal para cumprir essas funções
sociais da cidade e da propriedade. Na ausência de instrumentos que permitam a
regularização (o que não nos parece ser o caso), o próprio Plano Diretor, no “Art. 9º” aponta
para a possibilidade de a municipalidade “criar instrumentos para a execução da política de
desenvolvimento municipal”, dentre esses, os instrumentos:
“III - Jurídicos
(...)
f) Instituição de zonas especiais de interesse social
g) Concessão de direito real de uso
h) Concessão de uso especial para fins de moradia
(...)
q) Regularização fundiária”

O Art. 45 destaca que
“Para a consecução da Política Municipal de Habitação deverão ser adotadas as seguintes
diretrizes:
(...)
III - promover o acesso à terra, por meio do emprego de instrumentos jurídicos que
assegurem a utilização adequada das áreas vazias e subutilizadas;
(...)
V - promover a regularização fundiária e imobiliária;”

8

http://www.treslagoas.ms.gov.br/gestores-e-comunidade-discutem-plano-local-de-habitacao-de-interessesocial/ (Consultado em 21/10/2021)
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A criação de ZEIS, concessão de uso especial e a regularização fundiária são
ferramentas a serem aplicadas para garantir o acesso à terra. Só assim se cumprirá a letra
dos artigos 10º e 11º do Plano Diretor:
“Art. 10º São objetivos gerais da política urbana:
(...)
II - promover o direito universal à moradia;
III - prevenir distorções e abusos na utilização econômica da propriedade, coibindo o uso
especulativo de imóveis urbanos como reserva de valor que resulte na sua subutilização
ou não utilização, de modo a assegurar o cumprimento da função social da
propriedade;”
Art. 11º São diretrizes da política urbana
I - a participação da comunidade organizada no processo de planejamento urbano;
(...)
III - a justiça social;
IV - a solidariedade humana;”

Os mesmos ordenamentos sustentam também a proposta surgida da coletividade,
como o Art. 6º do Plano Diretor, das “diretrizes do desenvolvimento do Município”, no inciso
II quando diz da observância à “participação da comunidade organizada no processo de
planejamento” urbano.
Também o Plano Local de Habitação de Interesse Social, nas “linhas de ações”,
estipula a implementação da “Regularização fundiária: Regularização de todos os loteamentos
que se encontram irregulares. Criação de ZEIS se necessário”, nomeando os loteamentos
irregulares à época da construção do Plano, o que não inclui a Ocupação São João, mas norteia
as possibilidades de ação por parte do município.
No Plano Local, item sobre a “Promoção da iniciativa construtiva popular”, nos
“programas”, apresenta possibilidades que podem ser aplicadas na efetivação da
Regularização Urbana da Ocupação São João:
“Produção de lotes urbanizados: Produção de lotes de interesse social (mínimo de
180,00 m² - com infra-estrutura completa, para famílias com renda até 5 salários
mínimos).”
“Aquisição de materiais para construção: Subsídio para a aquisição de materiais de
construção para famílias que já possuem lote.”

6.5

- INSTRUMENTOS LEGAIS REURB-S

O projeto de regularização a ser implantado precisará de uma forte articulação
política entre os entes da federação [Município, Estado e União] para disponibilizarem
recursos e as aprovações legislativas pertinentes para viabilidade do projeto.
Atualmente existem previsões legais que tentam garantir o acesso ao direito à
moradia às pessoas carentes dentro do Estado de Mato Grosso do Sul.
Considerando os institutos legais acima citados, sobretudo o direito constitucional à
moradia, e o arcabouço jurídico pátrio, a proposta de regularização da Ocupação São João tem
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viabilidade jurídica, alcançada pelo seguintes textos legais com todos grifos e destaques
nossos:
A Constituição Federal de 1988 introduziu princípios gerais de autonomia do governo
municipal; gestão democrática das cidades; direito social de moradia; regularização de
assentamentos informais consolidados; função social da propriedade urbana; combate à
especulação imobiliária nas áreas urbanas; direito coletivo ao meio ambiente equilibrado.
Entende-se, portanto, que a propriedade deixa de ser considerada como absoluta;
delega-se ao município e ao plano diretor o papel de estabelecer condições que determinem
a função social da propriedade em cada caso. Logo, a propriedade urbana só seria reconhecida
como direito fundamental desde que cumprisse suas funções sociais.
O Estatuto da Cidade criado em 2001, por sua vez, almejava dar suporte legislativo
para controle dos processos de uso, ocupação, parcelamento e desenvolvimento urbano.
Criou-se uma base jurídica para tratamento da propriedade urbana que impõe limitações
tangíveis, antes impensáveis ao direito à propriedade regulamentado na constituição de 1988.
O Estatuto da Cidade, todavia, estaria subordinado aos Planos Diretores Municipais, que
expressou uma efetividade restrita em termos práticos quanto à promoção da função social
da propriedade.
1) Constituição Federal de 1988:
“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição;”

2) LEI Nº 13.465, DE 11 DE JULHO DE 2017:
“Art. 9º Ficam instituídas 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.”
“Art. 13. A Reurb compreende duas modalidades:
I - Reurb de Interesse Social (Reurb-S) - regularização fundiária aplicável aos núcleos
urbanos informais ocupados predominantemente por população de baixa renda, assim
declarados em ato do Poder Executivo municipal; e
II - Reurb de Interesse Específico (Reurb-E) - regularização fundiária aplicável aos núcleos
urbanos informais ocupados por população não qualificada na hipótese de que trata o
inciso I deste artigo.”
“Art. 16. Na Reurb-E, promovida sobre bem público, havendo solução consensual, a
aquisição de direitos reais pelo particular ficará condicionada ao pagamento do justo valor
da unidade imobiliária regularizada, a ser apurado na forma estabelecida em ato do Poder
Executivo titular do domínio, sem considerar o valor das acessões e benfeitorias do
ocupante e a valorização decorrente da implantação dessas acessões e benfeitorias.
Parágrafo único. As áreas de propriedade do poder público registradas no
Registro de Imóveis, que sejam objeto de ação judicial versando sobre a sua titularidade,
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poderão ser objeto da Reurb, desde que celebrado acordo judicial ou extrajudicial, na
forma desta Lei, homologado pelo juiz.
Art. 17. Na Reurb-S promovida sobre bem público, o registro do projeto de
regularização fundiária e a constituição de direito real em nome dos beneficiários
poderão ser feitos em ato único, a critério do ente público promovente.
Parágrafo único. Nos casos previstos no caput deste artigo, serão
encaminhados ao cartório o instrumento indicativo do direito real constituído, a listagem
dos ocupantes que serão beneficiados pela Reurb e respectivas qualificações, com
indicação das respectivas unidades, ficando dispensadas a apresentação de título cartorial
individualizado e as cópias da documentação referente à qualificação de cada
beneficiário.
Art. 18. O Município e o Distrito Federal poderão instituir como instrumento
de planejamento urbano Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), no âmbito da política
municipal de ordenamento de seu território.
§ 1º Para efeitos desta Lei, considera-se ZEIS a parcela de área urbana
instituída pelo plano diretor ou definida por outra lei municipal, destinada
preponderantemente à população de baixa renda e sujeita a regras específicas de
parcelamento, uso e ocupação do solo.
§ 2º A Reurb não está condicionada à existência de ZEIS.”

3) Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso do Sul:
“Art. 218. A lei estabelecerá a política estadual de habitação, que deverá prever a
articulação e a integração das ações do Poder Público e a participação das comunidades
organizadas, bem como os instrumentos institucionais e financeiros adequados à sua
execução, de forma a assegurar o acesso à habitação, como condição especial à qualidade
de vida.
Parágrafo único. O Poder Público estadual, na elaboração da proposta
orçamentária anual, assegurará prioridade ao atendimento das necessidades sociais, nos
termos da política estadual de habitação, destinando recursos específicos dentro do limite
percentual das receitas correntes, cujo índice será fixado nas respectivas leis de diretrizes
orçamentárias.
Art. 219. O Estado e os Municípios, com a colaboração da sociedade,
promoverão e executarão programas de interesse social, que visem prioritariamente:
I - à regularização fundiária;
II - à dotação de infraestrutura básica e de equipamentos sociais, especialmente
aqueles relacionados à educação e à saúde;
III - à implantação de empreendimentos habitacionais.
Art. 220. O Poder Público, a fim de facilitar o acesso à habitação, apoiará a
construção, pelos próprios interessados, de moradias populares e as demais
modalidades alternativas de construção.
§ 1º O Poder Público assegurará assistência técnica, prestada por profissionais
habilitados.
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§ 2º O Estado apoiará o desenvolvimento de pesquisa de materiais e de técnicas
de construção alternativas e de padronização de componentes, visando ao barateamento
da obra.
§ 3º Os empreendimentos habitacionais deverão possuir, obrigatoriamente,
pré-escola, ensino fundamental, posto de saúde, creche e transporte coletivo regular.
Art. 221. O Conselho Estadual de Habitação, disciplinado por lei, estabelecerá as
diretrizes para a política estadual de habitação e será composto paritariamente por
representantes do Poder Público e do setor privado.”

4) Leis Municipais de Três Lagoas/MS:
a) Lei nº 926 de 02 de abril de 1.990 - LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE TRÊS
LAGOAS/MS
“Art. 8º Compete ao Município, no exercício de sua autonomia, a organização,
o governo, a administração e legislação, cabendo em especial:
[...]
XIX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das
condições habitacionais e de saneamento básico;
XX - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo
a integração social dos setores desfavorecidos;”

b) LEI Nº 2083/2006 - que institui o Plano Diretor no Município de Três Lagoas
“Art. 3º Para efeitos desta Lei, ficam adotadas as seguintes definições:
I - Função social da cidade - corresponde ao direito à cidade para todos,
asseguradas as condições gerais de desenvolvimento econômico com sustentabilidade
e a plena realização dos direitos à saúde, à educação, ao saneamento ambiental, à infraestrutura, aos serviços públicos, à urbanização, à moradia, à informação, à segurança, à
mobilidade, à acessibilidade urbana, ao trabalho, à cultura, ao lazer e aos esportes.”

c) LEI Nº 2301, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2008 - Dispõe sobre a política
municipal de habitação e dá outras providências
“Art. 3º A Política Municipal de Habitação será implementada, observando-se as
diretrizes do Plano Diretor e da Lei Orgânica do Município, e as seguintes metas:
I - incrementar os sistemas de financiamento habitacional pelo Município,
destinados à aplicação em habitação popular;
II - incentivar a construção de empreendimentos habitacionais em áreas
urbanizadas e próximas aos centros de emprego;
[...]
Art. 4º A Política Municipal de Habitação será implementada através dos
seguintes órgãos:
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I - Conselho Municipal de Habitação;
II - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.”

d) LEI Nº 2150/2007 - Autoriza o poder executivo a implantar o programa de
habitação popular, com doação de área e/ou kit de construção e dá outras
providências:
“Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a implantar o Programa de Habitação
Popular, com doação de área e/ou de kit construção às famílias de baixa renda.
Parágrafo único. Considera-se família de baixa renda, para efeitos desta Lei,
aquela que a renda global não ultrapasse 01 (um) salário mínimo.”

6.6

- DAS FONTES DE CUSTEIO DO PROJETO DE REURB e CONSTRUÇÃO DE MORADIAS:
Constituição Federal 1988:
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza
“Art. 79. É instituído, para vigorar até o ano de 2010, no âmbito do Poder Executivo
Federal, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, a ser regulado por lei
complementar com o objetivo de viabilizar a todos os brasileiros acesso a níveis dignos de
subsistência, cujos recursos serão aplicados em ações suplementares de nutrição,
habitação, educação, saúde, reforço de renda familiar e outros programas de relevante
interesse social voltados para melhoria da qualidade de vida.”

Observação: O fundo acima foi prorrogado por tempo indeterminado pela Emenda
Constitucional nº 67, de 2010.

Leis Federais:
a) LEI Nº 11.124, DE 16 DE JUNHO DE 2005 - Dispõe sobre o Sistema Nacional
de Habitação de Interesse Social – SNHIS, cria o Fundo Nacional de
Habitação de Interesse Social – FNHIS e institui o Conselho Gestor do FNHIS:
“Art. 11. As aplicações dos recursos do FNHIS serão destinadas a ações
vinculadas aos programas de habitação de interesse social que contemplem:
I – aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social e
arrendamento de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais;
II – produção de lotes urbanizados para fins habitacionais;
III – urbanização, produção de equipamentos comunitários, regularização
fundiária e urbanística de áreas caracterizadas de interesse social;
IV – implantação de saneamento básico, infra-estrutura e equipamentos
urbanos, complementares aos programas habitacionais de interesse social;
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V – aquisição de materiais para construção, ampliação e reforma de

moradias;
VI – recuperação ou produção de imóveis em áreas encortiçadas ou
deterioradas, centrais ou periféricas, para fins habitacionais de interesse social;
VII – outros programas e intervenções na forma aprovada pelo Conselho
Gestor do FNHIS.
§ 1º Será admitida a aquisição de terrenos vinculada à implantação de
projetos habitacionais.”

Leis Estaduais do Estado de Mato Grosso do Sul:
a) LEI Nº 3.145, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2005. - que cria o Fundo Estadual
de Habitação e Desenvolvimento Urbano:
“Art. 1º Fica criado o Fundo Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano,
vinculado à Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul, destinado a
propiciar apoio e suporte financeiro à implementação de programas da área social,
referentes à habitação, saneamento básico e promoção humana voltados para a
população de baixa renda.”

Leis Municipais de Três Lagoas/MS:
a) LEI Nº 2301, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2008 - Dispõe sobre a política
municipal de habitação e dá outras providências:
“Art. 8º Fica criado o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FUNDHIS,
instrumento da Política Municipal de Habitação, com a finalidade de propiciar suporte
financeiro à implementação dos programas de habitação no Município de Três
Lagoas/MS.
§ 1º O FUNDHIS é destinado a implementar a Política de Habitação de Interesse Social e
receber os recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS.
§ 2º Os recursos do FUNDHIS ficarão vinculados à Secretaria Municipal de Finanças e
Planejamento.
Art. 9º Os recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FUNDHIS serão
aplicados em:
I - construção de moradias;
II - aquisição de lotes urbanizados, vinculados à implantação de projetos habitacionais;
III - urbanização de favelas;
IV - aquisição de materiais para construção;
V - melhoria de unidades habitacionais;
VI - construção e reforma de equipamentos sociais e comunitários destinados a projetos
habitacionais;
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VII - regularização fundiária;
VIII - produção e aquisição de imóveis habitacionais para locação social;
IX - serviços de assistência técnica e jurídica para implementação de programas
habitacionais;
X - Assistência Técnica destinada à mobilização e organização comunitária e a
implementação de projeto de trabalho social;
XI - complementação de infra-estrutura em loteamentos sociais com a finalidade de
regularizá-los;
XII - revitalização de áreas degradadas para uso habitacional;
XIII - ações em cortiços e habitações coletivas de aluguel;
XIV - projetos experimentais de aprimoramento de tecnologia na área habitacional;
XV - construção de moradias destinadas às habitações de interesse social;
XVI - reconstrução ou recuperação de moradias de população de menor renda que
estejam em situação de emergência ou calamidade pública;
XVII - outras ações vinculadas à habitação.”

Os dispositivos legais elencados acima apresentam-se como ponto de partida para
viabilidade legislativa para implantação e construção do projeto de urbanização da Ocupação
São João na cidade de Três Lagoas (MS), sendo fundamental a articulação entre todos os
agentes políticos, gestores públicos de todos os entes federativos e os(as) moradores para
que o projeto se concretize.
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PLANO ELABORADO POR:

Moradores e moradoras da Ocupação São João [por meio de consultas, discussões e
aprovações em assembleias]
Movimento Luta Popular
Dr. Lucas Alexandre de Moura Bocato [Advogado voluntário]
Dra. Yasmim Camila Ferrini [Advogada voluntária]
Dr. Vitor Wagner Neto de Oliveira [Professor de História da UFMS, voluntário]
Dr. Frederico dos Santos Gradella (Professor de Geografia da UFMS, voluntário]

Três Lagoas-MS, novembro de 2021
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