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PROPOSIÇÃO Nº. 257/2021
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores,
O município de Abaetetuba vive um período de constante desenvolvimento e acompanhado a
isso vemos uma crescente demanda por políticas públicas sociais que garanta legalmente direitos
fundamentais, como por exemplo, o acesso a moradia e condições de vida adequada. Nesse contexto,
o poder público tem um papel fundamental de fomentar políticas que tendam a efetivar a garantia de
direitos a moradia que tão dignifica a pessoa humana.
Nessa perspectiva, gostaria de me reportar aos moradores da Comunidade Nova Liberdade
(Ocupação da COMPASA), Bairro São Lourenço, local onde residem aproximadamente 300 famílias
com o mesmo número de residências. Essa comunidade ao longo dos últimos anos vem lutando pela
regularização fundiária urbana (Reurb), no entanto a comunidade tem encontrado enormes
dificuldades nesse processo.
Na mesma vertente a Lei Federal nº 11.977/2009, estabelece a regularização fundiária como o
“conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de
assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à
moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado”.
Portanto, diante do que foi apresentado, requeiro na forma regimental, após decisão favorável
do Plenário, que a Mesa Executiva envie expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal Francineti
Maria Rodrigues Carvalho, solicitando a Regularização Fundiária dos terrenos e/ou imóveis da
Comunidade Nova Liberdade (Ocupação da COMPASA), Bairro São Lourenço. Que da decisão da
Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação de nosso Município e aos moradores da citada
localidade.
Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 30 de agosto de
2021.
Ezequiel das Campanhas
VEREADOR – PV

