
REQUERIMENTO Nº. 013/2021, 
Apresentado em Sessão Ordinária de: 05 de Abril de 2021, 

Autoria:- Vereador MARCELO FERRARI. 
 
 
ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
bem como, ao Ilmo. Sr. Diretor da CDHU para que dentro da maior 
brevidade possível, nos informe ATRAVÉS DE CERTIDÃO OU 
DOCUMENTO EQUIVALENTE informações a respeito da previsão 
(prazo) de serem disponibilizadas novas unidades habitacionais para 
cidade. Além disso, esclareça-nos a respeito da previsão quanto ao 
número de unidades habitacionais a serem disponibilizadas e se já 
existe terreno para serem implantadas estas unidades em nosso 
município. 
 
JUSTIFICATIVA: O acesso a informações desta ordem, além de se 
tratar de uma obrigação legal a fiscalização dos órgãos ligados a 
administração pública é, também, uma das atribuições dos membros 
deste Poder Legislativo.  
 
Além disso, com o atendimento a presente informação é que 
buscamos dar maior transparência aos atos da atual administração.  
Outro ponto reside no fato de que em muitas cidades da região 
estão sendo disponibilizadas novas unidades, sendo que a 
população nos cobra a respeito deste fato dada a falta de 
informações neste sentido. 
  
Inclusive, merece registro o fato de que em recente reportagem 
veiculada pelo Jornal “O Imparcial”, datada de 24/março/2021, foi 
divulgada a lista contendo os municípios recentemente beneficiados 
com a liberação de novas unidades habitacionais, merecendo 
destaque os seguintes municípios: Alfredo Marcondes-SP com 9 
unidades habitacionais; Anhumas-SP com 48; Lucélia-SP que 
recebeu 60; Pacaembú-SP contemplada com 60 unidades; Paulicéia-
SP agraciada com 132; Pres. Vensceslau-SP com 65 novas unidades; 
Rosana-SP contemplada com 100 novas unidades; Sagres-SP que 
recebeu 50 novas unidades e Sandovalina-SP contemplada com 109 



novas unidades, perfazendo um total de 602 casas em nove 
municípios.  
 
Soma-se a isso o fato de que o último empreendimento imobiliário 
do CDHU em nossa cidade, denominado “Conjunto Habitacional 
Felipe Antenor Malacrida” foi inaugurado no ano de 2012, portanto, 
há quase uma década que nosso município não é contemplado com 
novas unidades habitacionais mesmo em se considerando o déficit 
habitacional acentuado em nosso município.  
 
Finalizando, Nobres Pares, diante da crise pandêmica que se 
apresenta, merece registro também o fato de que não será 
necessário que o Poder Público disponha de altas cifras para 
aquisição da área, até porque estudos revelam que em 1 (um) 
alqueire podem ser construídas 60 (sessenta) novas unidades 
habitacionais.  
 
Eis, portanto, a preocupação deste Vereador em viabilizar mais este 
importante avanço aos nossos queridos munícipes que tanto 
clamam por uma moradia.  
 
OFICIAR: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, bem como, 
ao Ilmo. Sr. Diretor da CDHU. 
 
REQUEIRO a sensibilidade dos Nobres Pares, pugnando-se pelo 
apoio e aprovação da matéria ora proposta, tudo em conformidade 
com as normas regimentais vigentes. 
 
 

Plenário "Pres. Gilberto Malacrida", 05 de Abril de 2021. 
 
 
 
 

Vereador MARCELO FERRARI 


