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JUSTIFICATIVA 

 
 

Tem o presente Projeto de Lei a finalidade de denominar a Rua Vinte 

localizada no loteamento Pinheirinho dos Palmares II de Rua Eduardo Martins 

Rocha. 

Em 27 de fevereiro de 2004, um terreno na Zona Sul da cidade 

pertencente à Massa Falida da Selecta Comércio e Indústria S.A., de Naji Robert 

Nahas, empresário libanês naturalizado brasileiro, foi ocupado por 

aproximadamente duzentas famílias que lutavam pelo seu direito constitucional a 

uma moradia digna, dando início a uma ocupação que recebeu o nome de 

Pinheirinho. 

Após 8 anos, 1.500 famílias já ocupavam a referida área. Em 22 de 

janeiro de 2012, essas famílias foram despejadas da comunidade Pinheirinho. 

Cumprindo uma determinação judicial, que autorizava a reintegração de posse do 

terreno à massa falida da empresa Selecta, a Polícia Militar de São Paulo deu 

início ao despejo forçado das famílias, marcadas por uma intervenção policial 

violenta e desmedida.  

A desocupação deixou as famílias desabrigadas, causando muito 

sofrimento e dor a mais de oito mil pessoas que viviam no local. A partir daí, as 

famílias passaram a lutar por uma solução ao enorme problema social gerado 

pela desocupação. 

Em 2013, iniciada uma nova gestão, o município de São José dos 

Campos firmou parceria com o Governo Federal através do Programa “Minha 

Casa, Minha Vida” possibilitando a construção do empreendimento “Pinheirinho 

dos Palmares”, conjunto habitacional destinado prioritariamente às famílias da 

comunidade do Pinheirinho. 

Em 2016 os imóveis foram entregues as famílias. 
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A luta das famílias do Pinheirinho sempre foi marcada pela dedicação de 

pessoas que se uniram para fazer valer o seu direito a uma moradia digna. Entre 

eles estava a família de Eduardo Martins Rocha, falecido em 17 de fevereiro de 

2018, aos trinta e três anos de idade, vítima da violência urbana. 

Em reconhecimento a luta das famílias do Pinheirinho da qual fez parte 

Eduardo Martins Rocha, apresentamos o presente Projeto de Lei à apreciação 

dessa Casa Legislativa. 

 

Plenário “Mário Scholz”, 12 de agosto de 2019. 

 
 
 

Amélia Naomi 
Vereadora – PT 

 
 
 


