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PROPRIEDADE

na lei passou
B Mudança
a conceder títulos de
propriedade no lugar de
termos de posse para
moradores da cidade

HABITAÇÃO PREFEITURA TEM A META DE CONCEDER CERCA DE 5.000 TÍTULOS DE PROPRIEDADE PARA MORADORES

CRIME

Quadrilha é
presa com 11
kg de drogas
AÇÃO. Uma quadrilha

foi presa durante
uma operação no
bairro Caputera, em
Caraguatatuba. Segundo
a PM, foram apreendidos
mais de 11 kg de maconha
e R$ 8,5 mil proveniente
do tráfico.

SAÚDE

S. José promete
ampliar vagas
de radioterapia
Tratamento. A prefeitura
de São José dos Campos
informou que deve
aumentar, a partir desta
semana, a oferta de
vagas para atendimento a
pacientes com câncer que
fazem tratamento à base
de radioterapia.

possível] ofertar
EE“[Será
aproximadamente 2.000
sessões de tratamento
a mais por mês aos
pacientes do SUS ”.
Prefeitura de São José
Assessoria de Imprensa

IRREGULARIDADE

Dois são presos
por comércio
ilegal em Cunha
Fiscalização. Um homem
foi preso e outro multado
em R$ 5,1 mil após a
Polícia Militar Ambiental
encontrar 8,5 quilos de
palmito-juçara, cerca de
60 munições, uma arma
e bombas nesta segundafeira em Cunha.

Entrega de títulos atinge
17% da meta em São José
Município atribui dificuldade na entrega de títulos de propriedade à mudança na lei de
regularização; defensor aponta falta de priorização da questão pelas autoridades
radores do Majestic, Capão
Grosso 1, Ebenezer 1 e Recanto dos Nobres.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Thaís Leite
@_thaisleite

REPERCUSSÃO.

Após estabelecer a meta de
entregar 5.000 títulos de propriedade para moradores de
São José dos Campos, a prefeitura entregou, até maio
deste ano, aproximadamente
17% do almejado. O município alega que ainda deve
cumprir o objetivo.
De acordo com a prefeitura, foram 852 títulos desde o
estabelecimento da meta. A
entrega contemplou bairros
como o Santa Cecília 1, na
área B, Estância Nova Jersey,
Ebenezer 2, Capão Grosso 2,
nas áreas A, B e C, Chácaras
Majestic 1 e 2 e Vila Leila 2,
na área C.
Para o diretor de Regularização Fundiária, Marcelo
Leandro, o desafio está na
mudança da lei que permeia
as normas de regularização.
“Nessa nova lei a gente pode
dar o título de propriedade
em nome da pessoa, a lei
antiga só dava o termo de
posse. Essa permite com que
a gente possa fazer, mas aumenta o trabalho também”,
explicou, Leandro.
Para este ano, a prefeitura
prometeu a entrega de cerca de 1.000 títulos, deixando
aproximadamente 3.000 para
serem concedidos durante o
último ano da administração.
“Geralmente as administrações conseguem diluir em
todos os anos, mas estamos
com dificuldade em registrar
os parcelamentos porque
desde a mudança da lei, em
julho de 2017, os cartórios
estão com pé atrás”, afirmou.
O próximo bairro contemplado deve ser o Santa Lúcia
1, na área B. Também neste
ano, recebem o título mo-

852de propriedade
ATítulos
foram entregues desde
2017, até maio deste ano,
pela prefeitura de São
José dos Campos.

Claudio Vieira/PMSJC

Regularização. Capão Grosso 1 deve ser beneficiado durante 2019

Para o defensor público Jairo
Salvador, a dificuldade na regularização está na forma em
que a prefeitura trata o tema.
“A mudança na legislação é
secundária quando não temos
uma priorização da regularização fundiária. Basta ver o trabalho hercúleo que a Diretoria
de Regularização faz, com os
limitados recursos que possui.
A regularização precisa ser
priorizada”, disse.

.

