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À uese DIREToRA DA oÂMARA MUNICIPAL DE SÂo PAULo Do PoTENGI-RN

PROPOSTÇÃO DE No 011t2023.

REQUERIMENTO
O Vereador abaixo signáário nos tenÍrÀs do art. 1S3 do Regimento lntemo desta Casa

vem

REQUER:

Á mesa Diretora deste poder, que submeta este requerimento, em Íêgime de urgência, ao
Plenário, que depois de aprovado, seja remetido ao Excelentíssimo senhor prefeito Municipal
Eugenio Pacelli Araújo souto, ou a quem de direito, Enviar à câmara Municipal um projeto
de Lei criando o Fundo Municipal de LocaÇão Social.

JUSTIFICATIVA
A prcsêntê lndicação têrn como objeüvo que seja cÍiado um Fundo Municipal de
Locação social, ondê poderão ser alocados necuEos para o pagamênto de locaeÕes
sociais, subsidhdas pêlo Poder público tunkipal.
o diÍeib à moradia esbara, sem sornbra de dúvadas, na questão financeira, fazendo-
se necessária a promoção de poíÍticas públicas vísando enfrentar o problema de forma
satisffiria. uma vez quê a criação de mecanismos qus peÍmitam a criação dê
progÍamas de locação social, a AdminÉtração Hunicipal garantida não somente o
acesso à moradia digna, mas, principalmenb, fiortaleceria os valorEs constitucionais
preyisbs pêlo pÍincipio da dignidade humana.
Desta ÍoÍma, com o objetivo de promover melhorias em nosso município, indico ao
Exmo. sr. Prefeito que envie à câmara ilunicipal um pÍojêto de Lei criando o Fundo
llunicipal de Locação Social.
cêrto da comprcensão de voosa Excelência e dada a relevância da matéria, aguardo
atêndimênto à pGsênte sugestão.
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Em plenário.
P. e E. deferímento.

Sáo Paulo do Potengi/RN, OZ de ÍeverciÍo, 2OZ3;

Elias Alves Farias Júnior - B
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