
Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR

PROJETO DE LEI N° 036 DE 07 DE ABRIL DE 2021

“Dispoe sobre a reserve de no mtnimo 
10% (dez por cento) dos imoveis 
construidos como habitagao popular 
pelo Municipio a pessoas com idade 
igual ou superior a 60 (sessenta) anos, e 
da outras providencias”.

Art. 1° Fica reservado, no mmimo, 10% (dez por cento) dos imoveis 
construidos pelo Municipio como habitapao popular para pessoas com idade 
igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

§ 1° A pessoa com mais de 60 (sessenta) anos de que trata a presente
nao sendo o chefe, deveralei podera nao ser o chefe da familia, mas 

comprovar que mora com ela;

§ 2° O disposto no “caput” deste artigo so se aplica a programas 
habitacionais com mais dez unidades construidas, sendo que, acima de dez 
unidades, o disposto no “caput” deste artigo aplicar-se-a a cada dez unidades, 
desconsiderando-se as frapdes.

§ 3° O disposto nesta lei aplica-se a todo e qualquer programa 
empreendido pela municipalidade, independente do nome que o programa 
venha a ter.

§ 4° O disposto nesta lei aplica-se a casas e apartamentos, sendo que, 
no caso de apartamentos, os localizados no andar terreo ou no primeiro andar 
serao aqueles destinados prioritariamente a idosos para facilitar sua 
locomopao.

o
5 rc-< x: 
i5 r
</) ra
D E

QL
<

inexistindo candidates idosos5° Na distribuipao dos imoveis 
devidamente inscritos, a distribuipao das unidades de habitapao popular 
ocorrera de acordo com as demais leis sobre a materia.
Art. 2° - As despesas decorrentes da execupao desta lei correrao por conta das 
dotapoes orpamentarias proprias, suplementadas, se necessario.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicapao, revogadas as 
disposipoes em contrario.
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Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR

Plenario Ver Waldomiro dos santos, 07 de abril de 2021

FLAVIO ALVES RIBEIRO 
FLAVIO comajo 

VEREADOR
PP-PARTIDO PROGRESSISTA
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Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR

JUSTIFICATIVA

Entre os direitos da pessoa idosa esta o direito a condigoes de vida 
apropriadas, o que implica o direito a uma habitagao, sendo as moradias 
populares aquelas que mais facilmente satisfazem esse direito.

A pessoa idosa, ja lutou muito durante sua vida, ja pagou muitos 
impostos, ja criou os filhos e chegando nessa fase de vida, muitos nao tem 
propria residencia, devendo assim ter mais apoio do Poder Publico na 
concretizagao desse sonho.

E com esse espirito que se propoe o presente projeto que certamente 
merecera a aprovagao pelos Nobres pares desta Casa de Leis.
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Oficio n° 69 - GP

Cajamar, 19 de abril de 2021.

Senhor Presidente,

Em Cumprimento ao paragrafo 1° do artigo 55, do Regimento 
Interne, encaminhamos a Vossa Excelencia, para exame e parecer, copia autentica do 
Projeto de Lei n° 33/2020 a 39/2021; Projeto de Lei Complementar n° 02/2021 e Projeto 
de Lei Complementar n° 03/2021.

Lembramos que a Comissao de Transporte tambem devera exarar
Parecer no Projeto de Lei n° 33/2021.

Sem outro motivo, aproveitamos a oportunidade para externar 
nossos protestos de estima e consideragao.

SAULO A^DEfejjQM 
Presfaenti
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Excelentissimo Senhor:
JOSE ADRIANO DA CONCEIQAO 
Presidente da Comissao de Justiga e Redagao
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A V. PROF. WALTER RIBAS DE ANDRADE, 555 - CEP: 07752-000 - CENTRO - CAJAMAR - SP 
Tel/Fax: 4446-6148 / 4446-6420 / 4446-6844 / 4446-6066

www.camaracajamar.sp.gov.br e-mai 1: cmdc @ terra.com.br

http://www.camaracajamar.sp.gov.br
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Oficio n° 69 - GP

Cajamar, 19 de abril de 2021.

Senhor Presidente

Em Cumprimento ao paragrafo 1° do artigo 55, do Regimento 
Interne, encaminhamos a Vossa Excelencia, para exame e parecer, copia autentica do 
Projeto de Lei n° 33/2020 a 39/2021; Projeto de Lei Complementar n° 02/2021 e Projeto 
de Lei Complementar n° 03/2021.

Lembramos que a Comissao de Transporte tambem devera exarar
Parecer no Projeto de Lei n° 33/2021.

Sem outro motive, aproveitamos a oportunidade para externar 
nossos protestos de estima e consideragao.

SAULO AND

Excelentissimo Senhor:
JOSE ADRIANO DA CONCEIQAO
Presidente da Comissao de Justiga e Redagao
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