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i   Senhores vereadores, e
i   Senhoras vereadoras.

De acordo com a  Lei  n°  102/2008,  de 31  de março de 2008,  fica op-¥â'dDeTEFExecutivo    1
:    Municipal autorizado a conceder pelo regime de concessão de direito real de uso o TITULO   !

DE  CONCESSÃO  DE  DIREITO  REAL  DE  USO  sobre  áreas de domínio  público  municipal,

dispensada a  realízação de prévia concorrência pública. A concessão de que trata o ariigo

1°  desta  Lei,  destina-se  para  áreas  de  fim  habitacional  de  interesse  social,  ocupada  por

i    população de baixa renda para fins residenciais.
Ressalto,  que em  nosso  Município  de Santa  Bárbara do  Pará,  existe  uma área  de

!   terra ocupada por famílias que se enquadram na lei citada acima localizada entre a COHAB

e  o  Bairro  Novo,  esta  ocupação  denominada  de  "Rua  Vitória"  ali  existe  famílias  que  já

í   possuem residências fixas,  mas, irregular.

Todavia   cabe   ao   órgão   encarregado   da   Gestão   da   Política   Habitacional   do   i

Município  de  Santa  Bárbara  do  Pará  promover  o  cadastramento  para  a  regularização  e

organização fundiárja para a emissão do Titulo de Concessão de Direito Real de uso, com o

í   devido registro em Cariório.

Serão  beneficiários  desta  Lei  os  atuais  moradores  da  área  que já  se  encontram

beneficiados, considerando os seus respectivos núcleos familiares.  Sendo esta a razão que

i   requeiro o seguinte:

R E Q U E R I M E N T 0 N° 001/2020.
'

10  Vereador  que  este  subscreve  requer  após  de  ouvido  o   Douto  e  Soberano   i

;    Plenário  desta  Casa  de  Leis,  seja  enviado  oficialmente  ao  Exm°.Sr°.  NILSON  FERREIRA   ;

DOS  SANTOS,  Prefeito  Municipal,  para  que  depojs  de  tomar  conhecimento  do  teor  das

justificativas  acima  expostas,  ultime  providencia  em  realizar Cadastro  dos  moradores  que

realmente precisam através de pessoas qualificadas pela Prefeitura Municipal em entrar na

I   Rua Vitoria para a organização dos terrenos.
1
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i        Saladassessõesdo plenário,  F
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1   CNPJ:  83.340.901/0001-50_    z
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mando Conceiçãç,da Silva,12 de Fevereiro de 2020.
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