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Requeiro ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, no sentido que su 
informe a essa Casa de Leis apos verificar junto a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano por meio da equipe tecnica do Departamento de Habitagao, 
quais atitudes e investimentos estao sendo realizados para diminuir o deficit habitacional 
de Cajamar.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista a quantidades de moradores 
que nao possuem casa propria e sonham em conquista-la por meio de programas 
habitacionais acessiveis.

Ainda neste ambito, requeiro nao apenas informagoes, mas que alguma atitude 
seja tomada com relagao as familias que moravam no local em que a Camara Municipal 
esta construida e que no proximo mes de abril, completarao 15 anos fora de suas 
residencias de origem.

Moradores estes que recebem o recurso assistencial, conhecido como aluguel 
social, beneficio que nunca foi atualizado, e que hoje residem em espago insalubre devido 

^ a escassez de oportunidade de moradia digna em outro local que se enquadre no valor 
recebido.

Saliento que esta mesma solicitagao ja foi encaminhada no ano de 2019 ao 
Poder Executive, por meio do Requerimento N° 205, em que a resposta obtida atraves do 
Memorando 376/2019, alem de nao especificar de maneira clara e objetiva as atitudes 
tomadas pela municipalidade, omitiu qualquer solugao esperada para os referenciados 
moradores.

novembro 2022.Plenario Ver. Waldomiro dos Santos,

RIGUESSAULO ANDE
veread .o •

Flavio Alves Ribeiro 
Vereador

CAMARA MUNICIPAL DE CA.iamap

PROTOCOLO
3084/2022 DATA/HORA 

24/11/2022 11:02:09 USUARIO
martha



W 'C/'L/ws v w m

cle/ 3?<acy

Oficio n° 254 - GP

Cajamar, 15 de dezembro de 2022.

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas dos 
Requerimentos de n° 268/2022; 307/2022; 308/2022; 309/2022; 310/2022, 
311/2022; 312/2022; 314/2022; 315/2022; 316/2022; 318/2022; 321/2022; 
322/2022; 323/2022; 324/2022; 325/2022; 326/2022 e 328/2022, de autoria dos 
nobres Vereadores: Adilson Aparecido Pinto; Alexandra Dias Martins; Cleber 
Candido Silva; Diogo de Carvalho Utsunomiya; Eder da Silva Domingues; Flavio 
Alves Ribeiro; Izelda Gongalves Carnauba Cintra; Jefferson Rodrigo Oliveira Silva; 
Luiz Fabiano Cordeiro Galvao; Manoel Pereira Filho; Marcelo da Rocha Santiago; 
Saulo Anderson Rodrigues e Tarcisio Moreira de Carvalho, apresentados e 
aprovados na 19a Sessao Ordinaria, realizada no dia 14 de dezembro de 2022.

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

Aproveitamos a oportunidade 
elevada estima e distinta considerapao.
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Excelentissimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal
Prapa Jose Rodrigues do Nascimento 
Centro - Cajamar/SP
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