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INDICAÇÃo N" i -r'Í ,DE 2021,

(Proponentes: Vereador Dr. Lauri/PROS)

cÂmnna ffiiiúteIPAL DE cAScAvEL
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Protocolo

Excelentíssimo Senhor Presidente da Càmara Municipal de Cascavel.

INDICO, nos teÍmos que Íegem o art. 743 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja

encaminhado expediente ^o Excelentíssimo Senhor Leonaldo Patanhos, Prefeito de

Cascavel, soücitando seja inserido no Plano Plurianual par.a 2022/2025, ações, metas e

ÍecuÍsos para'rmplarrtação do Programa Lote Social, que teÍá como finalidade de viabiüzar à

população de menor renda o acesso à terru urbarizada e à habitação digna e sustentável
como direito e veto de inclusão social, por meio de venda pelo Município de imóvel urbano
com ârea de até 150m2.

INDICO ainda, seja consutuída uma Comissão Especial na Prefeitur^ pàre- dar inicio a

análise, montagem e elaboraçáo do proieto de implantaçáo do Progtama Lote Social. Bem
como, que seja inserido no PPA 2022/2025 para seÍ deliberado poÍ estâ Casa de Leis, o
referido pÍograma social habitacional.

É o qrr" indica. Sala das Sessões

Cascavel, 27 de julho de 2021,

Vereador/PROS

Justificação

Senhor Prefeito. É sabido por todos que ainda existem mútas famfltas com poder
aqúsito bem baixo que não possuem suâ câsa própria. Às dificuldades são grandes e coÍrstantes, tais
como: desemprego, baixa remuneração, entÍe outras vânas situações familiares que os impedem de
adquirit a tão sonhada casa própria. Sonho de todos,

O programa Lote Socàl que poder ser implantado pelo Poder Público Municipal
consiste em ações feitas pela admiÍristrâção, por meio de suas secretarias competentes, onde
propotcionará condições para que parcelas da população tenha acesso a teffa urbanizada e à habitação
digna e sustentável.

Esse programa já, foi encaminhado pelo Prefeito de Toledo a deüberação da Càmata
Municipal ainda para este ano. Então, poÍ seÍ um progÍama expressivâ e que iÍá diminuiÍ o déficit
habitacional existente em Cascavel, nada mais justo que tal ideia seja também implantada em Cascavel.
O que precisamos é vontade polítrca em atender as demandas habitacionais de nosso Município.
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Encaminho a Indicação como forma de alertar o Executivo Municipal da
importância em criarmos políticas públicas que venharn âo encontÍo de nossa população. Pois, sou
sabedor que o projeto de lei a seÍ apÍesentado para a ctiaçào desse PtogramaLote Social, se teveste de
inciauva reservada ao Chefe do Poder Executivo. O que de imediato entendo também, ser viável e

necessátio que ações, metas e dotações sejam garantidas no Plano Plurianual pan 2022/2025, para que
essa ação habitacional possa atender aos ditames da legalidade orçâmentána e a despesa pública.

Espero, pois, contaÍ com a suâ especial atenção â esta soücitação. Encaminhando
anexo, cópia do projeto de lei aptesentado no Município de Toledo paÍa anáüse e estudos por Vossa
Excelência.

Âguatdo tespostâ ao aqui indicado.
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