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Requeiro dentro das normas regimeritais-desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
informe a esta Casa de Leis, como esta o andamento da regularizagao do 
bairro Vila Vitoria.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista que a com a 
regularizagao do bairro traz varias vantagens para os moradores e para o 
municipio, ao possibilitar a oficializagao da denominagao de logradouros 
publicos tende a facilitar a implantagao e ampliagao dos servigos da prefeitura 
da regiao, Ja para o morador os beneficios sao varies: ele se torna dono legal 
do imovel que reside, conquista um enderego oficial reconhecido pela cidade e 
instituigoes, poder registrar e regularizar em cartorio as construgoes existentes 
no lote, o imovel fica mais valorizado, tern acesso a financiamento bancario ou 
credito no comercio. Em suma importancia e inclufdo no mapa urbano da 
cidade.

Considerando que morar irregularmente significa estar em condigao de 
inseguranga permanente, por esse motivo, alem de ser um direito social, 
podemos dizer que a moradia regular e condigao para a regularizagao integral 
de outros direitos constitucionais, como o trabalho, o lazer, a educagao e a 
saude.

Considero ainda que transforma a perspectiva de vida da comunidade e 
das familias beneficiadas a regularizagao tambem oferece uma positividade na 
gestao de territorios urbano, ja que, regularizados os assuntos passam a fazer 
parte dos cadastres municipais e com isso concretiza aos moradores desses 
bairros, seu direito a exercer plenamente sua cidadania, possibilitando-os a 
“Certidao de Nascimento” do patrimonio.

Plenario Ver. Waldomiro dtos ntos, 25 de Janeiro de 2.021.
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