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                  SENHOR PRESIDENTE:

O vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência que, na forma

regimental e após ouvido o douto plenário, apresenta e Requer, caso seja aprovada, que

encaminhe ao Sr. Chefe do Poder Executivo, indicando a seguinte sugestão:

“PROPÕE AO EXECUTIVO QUE DETERMINE AO SETOR COM-

PETENTE A CONCENTRAÇÃO DE ESFORÇOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUR-

SOS FEDERAIS E ESTADUAIS PARA CONSTRUÇÃO DE NOVAS MORADIAS

POPULARES EM NOSSO MUNICÍPIO.” 

                                   Justificativa

A presente Indicação tem por objetivo sugerir ao Executivo Municipal

concentrar esforços junto ao governo federal e estadual para que novas unidades habita-

cionais sejam construídas,  possibilitando assim, uma continuidade de contemplação de

entrega de moradias às famílias de baixa renda. 

Atualmente não existe programa habitacional popular do poder público

em andamento no município, de modo que essa demanda aumenta a cada dia devido um

pós período de pandemia em nosso país e mundo, afetando muitas famílias, principal-

mente as de baixa renda. 

Uma forma de proporcionar mais oportunidades de moradias para a po-

pulação de nosso município seria a criação de um departamento específico para capta-

ção de recursos, adesão a programas dos governos Estadual e Federal, como o Casa

Verde e Amarela de regularização fundiária e moradia habitacional,  possibilitando a
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construção, melhoria e regularização, com a consequente diminuição do déficit habita-

cional do nosso município.

Face ao exposto, ao grande número de famílias em nosso município

que reivindicam estão cadastradas, INDICO ao Sr Prefeito que determine ao setor com-

petente a concentração de esforços para captação de recursos federais e estaduais para

construção de novas moradias populares em nosso município.  

                                                           Sala de Sessões em_____/____  de

2022.

                                  

   Luis carlos Coelhão

   Vereador do PDT 
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