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715/2022Senhores Vereadores,

Requeiro dentro das normas regimentals desta Casa de Leis e apos 
deliberaqao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
informe a esta Casa de Leis, se ha estudos no sentido de promover a 
regularizagao fundiaria, assim como processo de desenvolvimento urbano de 
todas as Comunidades do Municipio de Cajamar nos termos da Lei Federal 
n° 13.465/2017.

JUSTIFICATIVA

Justifico o referido requerimento tendo em vista que alem de 
outros agravantes, e notorio que a cada ano sofremos muito mais com as 
variagoes climaticas, principalmente por decorrencia das fortes chuvas que 
castigam a nossa sociedade, entretanto, da mesma sorte as comunidades que 
nao estao contempladas com indices de desenvolvimento minimamente 
satisfatorio, sofrem as consequencias de maneira mais agressiva, quase 
sempre com perdas materiais e ate mesmo tragedias que podem ceifar vidas.

E essencial o esforgo compartilhado de municipios, Estado e sociedade 
para que a regularizagao gere garantia de direitos e viabilize o oferecimento 
qualificado de servigos publicos, como fornecimento de agua e energia eletrica. 
O poder publico nao deve negar o acesso das pessoas as politicas publicas por 
falta de regularizagao. Pelo contrario, deve promover a regularizagao para 
garantir mais direitos.

O direito a moradia digna e de todo e qualquer brasileiro e brasileira. Por 
isso, garantir a regularizagao e urn instrumento de promogao da cidadania. A 
propria Lei 13.465/2017 e o Decreto Federal n. 9.310/2018 qarante isso ao 
dizer que e uma prioridade essa regularizagao, principalmente para familias e 
cidadaos de baixa renda. Alem disso, e essencial que o local do assentamento, 
loteamento, condominio tenha todas as condigoes ambientais, de seguranga e 
sociais para que as pessoas possam morar nesse lugar com tranquilidade.

Com a Certeza de que com esforgos solicitamos que seja remetida a 
regularizagao das Comunidades para^xecugao da referida Lei.
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Oficio n° 053 - GP

Cajamar, 30 de margo de 2022.

Sen hor Prefeito,

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas dos 
Requerimentos de n° 06/2022; 71/2022; 75/2022; 79/2022 a 81/2022; 85/2022; 
87/2022 a 90/2022; 93/2022 a 100/2022 e de 102/2022 a 104/2022, , de autoria 
dos nobres Vereadores: Adilson Aparecido Pinto; Alexandra Dias Martins; Cleber 
Candido Silva; Diogo de Carvalho Utsunomiya; Eder da Silva Domingues; 
Edivilson Leme Mendes; Flavio Alves Ribeiro; Izelda Gongalves Carnauba Cintra; 
Jefferson Rodrigo Oliveira Silva; Jose Adriano da Conceigao; Luiz Fabiano 
Cordeiro Galvao; Manoel Pereira Filho; Marcelo da Rocha Santiago; Saulo 
Anderson Rodrigues e Tarcisio Moreira de Carvalho, apresentados e aprovados 
na 4a Sessao Ordinaria, realizada no dia 30 de margo de 2022.

Solicitamos que os requerimentos mencionados acima, atendam o 
art. 248 incisos XXVII, do regimento interne desta Casa de Leis e Resolugao n° 
213, de 14 die dezembro de 2006 conjugado com art. 86 incisos XXVII da Lei 
Organica do Municipio de Cajamar

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de 
elevada estima e distinta consideragao.

SAULO ANDERSO DRIGUES
Pri

Excelentissimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP
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