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Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 325/2022 de autoria do Nobre Vereador Saulo 

Anderson Rodrigues e subscrito pelo Vereador Flavio Alves Ribeiro, encaminhamos 

as informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade e 

Desenvolvimento Urbano por meio de seu Memorando n° 06/2023- DPUPH, copia 

anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente,

/

OSA MACHADO 
nicioal

DANILO /
Prefeito

Excelentissimo Senhor
CLEBER CANDIDO SILVA
Presidente da Camara do Munidpio de
CAJAMAR - SP
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PABX: 011 4446-7699
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Cajamar, 10 de Janeiro de 2023

Memorando n° 06/2023 -DPUPH

Secretaria Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano 

Departamento de Apoio Tecnico e Legislative

Ref.: Requerimento n° 325/22

Em aten9ao ao requerimento em epigrafe, esclarecemos que todas as familias 

abrangidas percebem mensalmente auxilio aluguel desde o momento da remo^ao e frisamos que
NENHUMA DELAS RESIDE EM AREA EMERGENCIAL, TAMPOUCO INSALUBRE.

Nao obstante a argui9ao de que a resposta disponibilizada por este 

Departamento em 2019 nao ter sido clara, importante ressaltar que diante da situa9ao habitacional 
precaria em todo o pais, inclusive em virtude do enfrentamento da pandemia Covid-19 e da recessao 

de programas habitacionais existentes no ambito federal e estadual.

Apesar da situa9ao supracitada, insta salientar que este foi o governo que mais 

avan90u no ambito habitacional, bem como em todas as demais areas atendidas neste Municipio.

Foram mapeadas todas as areas irregulares passiveis de regulariza9ao, com o 

objetivo de diagnosticar a real demanda habitacional e as areas emergenciais do municipio.

Aproximadamente 5.000 (cinco mil) familias sairam da margem da 

irregularidade com o procedimento de Reurb devidamente finalizado e foram devidamente integradas 

a cidade, com a seguran9a juridica garantida.
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Atualmente, mais de 5.000 (cinco mil) familias encontram-se com 

procedimento de Reurb em tramite neste Departamento.

Ademais. resta em andamento o levantamento de todas as familias residentes 

em situate de risco para formula^ao do cadastro definitivo de demanda habitacional e, por fim, a 

inclusao das mesmas em programa habitacional que sera anunciado em breve pela atual gestao.

Com rela^ao a argu^ao de omissao aos moradores envolvidos, resta claro que 

tal informa9ao nao precede, uma vez que as familias sao acompanhadas e visitadas pessoalmente a 

cada 06 (seis) meses.

Atenciosamente,

OJ v V

CAMILA FLAVIA ROSA BARRETO

Diretora de Planejamento 6 e Politicas Habitacionais

Secretarla Municipal 
Ho Govern©

1 6 JAN 2023 ,
/

LEANDRO MORETTE ARANTES

Secretario Municipal de Mobilidade^e Desenvolvimento Urbano
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Saulo/lmdto.

REQUERIMENTO N° 325 / 2022 ’a 7 ) vatos favoravei 
^*l ) \/otos contrArio

com

Senhor Presidente: ;C'em

Irigues
■PrebiJEfeflfeSenhores Vereadores:

:celencia,Requeiro ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, no sentido que su 
informe a essa Casa de Leis ap6s verificar junto a Secretaria Municipal de wlobilidade e 
Desenvolvimento Urbano por meio da equipe tecnica do Departamento de Habitapao, 
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 prbpria e sonham em conquista-la por meio de programas
habitacionais acessiveis. _ . ... .

Ainda neste ambito, requeiro nao apenas informa5bes, mas que alguma atitude 
seja tomada com relagSo as familias que moravam no local em que a Camara Municipal 
est£ construida e que no prbximo mSs de abril, completarSo 15 anos fora de suas
resid&ncias de origem. , . , .__  .

Moradores estes que recebem o recurso assistencial, conhecido como alugu®1
beneficio que nunca foi atualizado, e que hoje residem em espago insalubre devido

outro local que se enquadre no valor

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 atrayes do 
Memorando 376/2019, al6m de nSo especificar de maneira clara e objetiva as atitudes 
tomadas pela municipalidade, omitiu qualquer solugSo esperada para os referenciados
moradores.

social,
a escassez de oportunidade de moradia digna em
recebido.

Secretaria Municipal de Govern a rio Ver. Waldomiro dos Santos - 03 novembro 2022. 

Recebido em: ,2 ?/ f ii/ZL

I® iflGUESSAULO ANDEI
veread'

/ 7" / / V,/
—o,

Flavio Alves Ribeiro
Vereador
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