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TEOR
Remanejamento de recursos da Reserva de Contingência para a Secretaria da Justiça e da Defesa da
Cidadania, nos Programas de Trabalho.

Funcional / Programática

ORQ

Programa/Ação/Produto/Meta

B

B

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

UO FN SFN PG NPA GD FR
VALORES EM R$ 1,00

DOTAÇÃO REMANEJAMENTO +/-

JUSTIFICATIVA
Esta solicitação ampara-se nos estudos técnicos realizados, no âmbito da Diretoria Adjunta de Recursos
Fundiários da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva" - ITESP, quando
da elaboração e apresentação de proposta ao orçamento para o exercício de 2009, com foco no PROGRAMA
MINHA TERRA de regularização fundiária, o qual abrange as regiões administrativas de baixo Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) e, portanto, com grande demanda por intervenções estatais de apoio a
atividades públicas e privadas buscando desenvolvimento sócio-econômico. No Vale do Ribeira, região
menos desenvolvida do estado, faz-se necessário transpor as dificuldades trazidas pelas restrições
ambientais e falta de investimentos privados, dentre outras, pelo que imprescindível larga execução de
atividades de  Regularização Fundiária nos municípios, sendo os recursos ora mencionados, suficientes para
implementar na Região o PROGRAMA MINHA TERRA, executado pela Fundação ITESP, tornando possível a
regularização fundiária, que proporcionará o resgate da cidadania dos munícipes, assim como, com base em
subsídios e ferramentas fornecidos pelo programa, incrementar as políticas públicas em benefício das
comunidades, pelo poder municipal. Sublinhe-se, oportunamente, conforme informação da Fundação ITESP
o PROGRAMA MINHA TERRA, que até a presente data já foram outorgados de mais de 20.000 (vinte mil)
títulos de Propriedade/Domínio, beneficiando mais de 100.000 (cem mil) pessoas.Destacamos, por
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derradeiro, que o PROGRAMA MINHA TERRA foi finalista do Prêmio Mário Covas no ano de 2005, na
categoria "Atendimento ao Cidadão", obtendo, ainda, o 1º Lugar no Prêmio do SEBRAE, na categoria
"Métodos Extrajudiciais de Solução de Conflitos - MESC", em 2007, sendo incontestável, assim, a
necessidade de aprovação dessa proposta com vistas à continuidade dos trabalhos executados em benefício
dos municípios mais carentes do Estado de São Paulo, levando a eles desenvolvimento econômico e
inclusão social.


