
GABINETE DO VEREADOR GILMAR SANTOS

REQUERIMENTO Nº 372 / 21

O Vereador GILMAR DOS SANTOS PEREIRA que abaixo subscreve, requer à Mesa Diretora
após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, que seja convocado o Secretário
Municipal de Desenvolvimento e Habitação, Sr. Emicío Júnior e ao Secretário Executivo de
Habitação, Sr. Thiago Rosendo, para que compareçam à Câmara Municipal de Petrolina, dia e
horário a combinar posteriormente, para apresentarem informações sobre as atividades executadas
pela Secretaria, sobre a política de habitação do município, atualizações sobre os recursos do Fundo
Municipal de Habitação, atualização sobre novas entregas de unidades habitacionais, entre outras
informações e esclarecimentos.

JUSTIFICATIVA:

Cerca de 80% da população brasileira reside hoje em áreas urbanas, o que a cada ano que
passa tem sido fator preponderante para o aumento do déficit habitacional verificado em centenas
de cidades brasileiras, em especial nas de médio e grande porte.

E essa também é a realidade verificada em Petrolina, onde tem se verificado nos últimos um
aumento considerável das ocupações e um crescimento da população em situação de rua.
Atualmente centenas de famílias vivem hoje em situação de grande vulnerabilidade em nossa
cidade, em locais que oferecem pouca ou nenhuma condição digna de moradia, e que expõe um
número enorme de pessoas, incluindo crianças, idosos e pessoas com deficiências há uma série de
problemas.

Diante desse cenário, e das pouquíssimas respostas que têm sido apresentadas pela gestão
municipal apresentamos o presente requerimento para que seja viabilizado um momento onde a
gestão municipal por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, bem
como a Secretaria Executiva de Habitação possam apresentar informações sobre as atividades
executadas pela Secretaria, sobre a política de habitação do município, atualizações sobre os
recursos do Fundo Municipal de Habitação, atualização sobre novas entregas de unidades
habitacionais, entre outras informações e esclarecimentos.

Nesse sentido contamos com a compressão dos demais Vereadores e demais Vereadoras para
que possam aprovar o presente requerimento e com a atenção a gestão municipal à essa pauta tão
importante e assim possamos o mais breve possível realizar esse importante debate na Casa Plínio
Amorim.

Sala das sessões, 29 de junho de 2021.
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