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Senhor Presidente

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atenpao ao Requerimento n° 182/2022, de autoria do Nobre Vereador Marcelo do 

Gaz, subscrito pelos demais pares, encaminhamos as informapoes prestadas pela 

Secretaria Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, por meio de seu

Memo n° 300/2022 - DPUPH, copia anexa.

Sendo o que tinhamos para o momento, aproveitamos o 
ensejo para externar nossos protestos de estima e considerapao.

£ MACHADO 
niciOal

DAN ILO (BARB 
PrWto

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

Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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CAJAMAR
PREFEITURA
MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Cajamar, 12 de julho de 2022.

Memo. N° 300/2022 - DPUPH

A Secretaria Municipal de Governo
Departamento de Apoio Tecnico e Legislative
Referente: Requerimento n° 182/2022
Assunto: Resposta ao Memorando 1.616/2022 - DTL/SMG

GABINETE do pREFEITOj

Recebido em
As 0 ' ~~~~~t&smin

Prezado (a) Senhor (a)

Em atengao ao requerimento referenciado, esclarecemos que o processo que visa 

a regularizagao fundiaria do nucleo Santa Terezinha encontra-se em fase de estudo 

preliminar de desconformidades, de acordo com a Lei Federal n° 13.465/2017 em seus Art. 

35, III, que objetiva a constatagao da situagao juridica, urbanistica e ambiental.

Nao obstante, apos a conclusao do estudo sera feito o procedimento de selagem 

das unidades residenciais e recolhimento da documentagao, logo, serao posteriormente 

informados quanto a prazo e aos vindouros procedimentos por parte deste Departamento.

Colocamo-nos a disposigao para esclarecimentos.

\j
Camila Flavia Rosa Barreto

Diretora de Planejamentp Urbano e Politicas Habitacionais

Lea nd ro\Mo rette Arantes
Secretario Municipal de M<f)bilidade e Desenvolvimento Urbano

(11) 4446 - 7699 - PRAgA JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO, 30 
CENTRO - CAJAMAR / SP - CEP 07752-060
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Estado de S§o Paulo

QABINETE DO VEREADOR MARCELO DO GAZ

CAMARA MUWJOPAL DE CAJAIV1AR 
REQUERIMEiMTO N° • 82 / 2Q2&PROVADO enVd.scussao e vota^ao unica

na sessao ( ^ ___________
com IA ( O i i ^ !/votos favoraveis

e ___f 1 /) votes contririos

, .3n /
Ssnhor F3residente

fr, yrcjy-t
-aula^ndersQi

em
Senhores Vereadores idrigues

Drp,<idente
Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Lejs e^apos 

deliberagao do plenario para- que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa JViachado 
informe a esta Casa de Leis como est& 0 andamento da regularizaqao do bairro 
Santa Terezinha.

JUSTIFJCAHVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista que com a 
regularizaqao do bairro traz v^rias vantagens para os moradores e para 0 
municlpio, ao possibilitar a oficializagao da denominagao de logradouros 
publicos tende a facilitar a implantagao e ampliagao dos servigos da prefeitura 
da regiao, Ja para 0 morador os beneficios sao varios: eie se torna dono legal 
do imovel que reside, conquista um enderego oficial reconhecido pela cidade e 
instituigoes, poder registrar e regularizar em cartbrio as construgoes existentes 
no lote, o imovel fica mais valorizado, tern acesso a financiamento bancario ou 
credito no comercio. Em suma importancia e incluido no mapa urbano da 
cidade.
Considerando que morar ifregularmente significa estar em condigao de 
inseguranga permanente, por esse motivo, albm de ser um direito social, 
podemos dizer que a moradia regular e condigao para a regularizagao integral 
de outros direitos constitucionais, como o trabalho, 0 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, jb que, regularizados os assuntos passam a fazer 
parte dos cadastres municipals e com isso concretiza aos moradores desses 
bairros, seu direito a exercer plenamente sua cidadania, possibilitando-os a 
“Certid3o de Nascimento” do patrimorai^.
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Waidomirp d8s Santos, 24 de junho de 2.022.
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5.' Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paulo


