
 

PDUI-RMSP 
Contribuição ao Caderno Preliminar de Propostas  

 
Data de entrada na plataforma: 06/11/2017 
 
Entidade: Cidadão - Município de São Paulo 
Município: São Paulo Sub-região: Centro 
 
Assinale o item relacionado à sua contribuição (apenas uma opção):  
 
( ) Princípios          ( ) Diretrizes          ( ) Governança Metropolitana e Sistema de Fundos Interfederativos 
 
Ordenamento Territorial: 
(X) 1.1 Macrozoneamento Metropolitano                              ( ) 1.2 Estratégias para a Ação Metropolitana 
( ) 1.3 Áreas Estratégicas de Intervenção Metropolitana 
 
Propostas Estruturadas:       
(X) A: Desenvolvimento Econômico, Social e Territorial          (X) B: Habitação e Vulnerabilidade Social 
(  ) C: Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos        (  ) D: Mobilidade, Transporte e Logística 
(  ) E: Temas Relevantes 
 
Contribuição: 

 
Propostas de Regularizações Fundiárias em ocupações em territórios de comunidades quilombolas rurais 

e urbanas, nos denominados Sítio Paiolzinho, Sitio Pau de Leite, propriedade da Fundacam, Quilombos 
Guaianases e outros, que em conflitos Fundiários com Grileiros, envolvidos com partidos políticos, milícias e 
corruptos, nos impedem dos desenvolvimentos sustentáveis de nossas propriedades Rural e urbana, que 
perseguidos por racismo institucional e de classes, embargaram e criaram multas execuções, e com a 
interferências dos três governos integrados, causaram danos diversos, morais, psicológicos, materiais, 
financeiros, quando a ação civil pública do Ministério Publico de São Paulo, por negligencias da Prefeitura do 
Município de São Paulo, e subprefeitura de Cidade Tiradentes, incentivaram em comboio militar a derrubada e 
demolição das moradias da famílias quilombolas, da Rua Rio Bahia n/01, Cidade Tiradentes, que apavorados, 
humilhados, tiveram suas casa demolidas, enquanto polícias de armas e punho, raivosos, impediam as famílias 
do acesso a moradias dignas, tratores, agente de apoio, fiscais, funcionários públicos, GCM, e policiais 
militares, agora com intervenção do Ministério Publico Federal em São Paulo, o INCRA, ITESP, Fundação 
Palmares, estão nos serviços de estudos pesquisas, para reconhecimentos de territórios de comunidades 
quilombolas, Fundacam, Acrab, Rocaflechas, e dependem de orçamentos para cumprir a justiça e os 17 ODS, 
em prol das 169 metas, ONU, E DECRETO 4887/08. Yalorixá Idalice Neves Moura dos Santos, Waldir, 
quilombolas exemplos! 


