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CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

usuArioDATA/HORA 
08/07/2021 11:08:30

PROTOCOLO
1897/2021 dinaSenhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 212/2021 de autoria do Nobre Vereadoir Marcelo do Gaz 

e subscrito pelos demais pares, encaminhamos as informagoes prestadas pela 

Secretaria Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano por meio de seu

Memorando n° 227/2021- DMH, copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 

externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente,

v

DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal

/

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP

Pra<?a Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699



CAJAMAR
PREFEITURA
MOBIUOAOE E DESENVOLVtMENTO URBANO

Cajamar, 23 de Junho de 2021.
Memorando n° 227/2021 - DMH 
Ao Departarnemto Tecniico Legislative 
Ref: Memorando n° 1.1514/2021 - DTL/SMG 
Asswnto: Requerimento 212/2021, 9a Sessao.

Prezaclos (as);

Concernente ao requerimento em epigrafe, o qual versa acerca da criaqao de um 

Programa de Habitaqao de Interesse Social, informamos a V.Sa. o quanto segue:

Para o corrente ano esta prevista para o municipio a elaboragao do Plano 

Municipal de Habitagao, o qual constitui um conjunto articulado de diretrizes, objetivos, 

metas, agoes e indicadores que caracterizam os instrumentos de planejamento e gestao 

habitacionais.

Imprescindivel esclarecer que por intermedio do Programa Casa Legal, esta 

municipalidade realizara o diagnostico das areas irregulares, especificando assim a 

realidade ambiental, juriclica em urbanistica.

Enfatizando-se que as moradias que nao estiverem inseridas em area de risco 

serao regularizadas, por sua vez, as familias que estiverem domiciliadas em situagao 

oposta serao direcionadas a Programas Habitacionais contemplados pelo Plano 

supracitado juntamente com as familias beneficiarias do auxilio aluguel e aluguel social.

Permanecemos a disposigao para dirimir eventuais duvidas, desde ja 

aproveitamos para externar nossos protestos de elevada estima e distinta consideragao.
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DEPARTAMENTO T^CNICO 
LEGISLATIVO

GABINETE DO VEREADOR MARCELO DO GAZ Rec-^.do 
--------------------------------- “ V :ijJUN 2021
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REQUERIMENTO N° 212/ 2021 I

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

USUARIO
martha

DATA
31/05/2021

PROTOCOLO
1534/2021Senhor Presidente:

Senhores Vereadores:

Requeiro dentro das normas regimentals da Casa, apos deliberagao do Douto Plenario, 
que o Executivo Municipal junto aos orgaos competentes da municipalidade, informe sobre 
a possibilidade de criar o mais rapido possivel urn programa de Habitagao de Interesse 

Social, para que assim possa;

1. promover a 
garantir o acesso a moradia digna;

2. ocupagao inequivoca e majoritaria por populagao de baixa renda
3. fomentar a produgao Habitacional de Interesse Social - HIS, a fim de reduzir o deficit

habitacional do Municipio;
4. garantir a qualidade urbana, ambiental e

consolidadas da cidade; ^
5. promover o planejamento e ordenamento territorial das areas da cidade com alta 

demanda populacional, a fim de combater e evitar a concentragao de ocupagoes e 

reocupagoes irregulares;
6. promover a regularizagao fundiaria das areas informais consolidadas da cidade e 

passiveis de regularizagao, garantindo o direito a propriedade e a sua inclusao
dentro da cidade formal; , .

7. incentivar, por meio de recursos proprios, linhas de credito ou parcenas publico-
privadas, a produgao de novas habitagoes de interesse social;

qualidade habitacional para a populagao de baixa renda, a fim de

habitacional das areas informais e

J U STIFICATIVA

Justificamos o presente requerimento, diante da existencia de agoes judiciais em 
andamento para despejo ou desapropriagao de muitos municipes como ja ocorreu no 

Bairro Santa Terezinha e no Cimiga.
Diante desse cenario triste, onde muitas familias ficam desoiadas, nao podemos 

ficar de bragos cruzados, mas sim resolver o problema.
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Hoje conhecemos as necessidades e para que possamos, em conjunto, encont
solucao viavel entre Estado, Municipio e iniciativa privada.

Osprogramas de Habitapao de Interesse Social tem como objetivo viabilizar a 
populacao de baixa renda o acesso a moradia adequada e regular, bem como o acesso 
aos servigos publicos, reduzindo a desigualdade social e promovendo a ocupagao urbana 

planejada.

uma

Plenario Waldomiro dos Santos. 19 de maio de 2021
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