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TEOR

Aumento de recursos para regularização fundiária de domicílios para a população de baixa
renda.

AO PROJETO DE LEI

22185

JUNTE-SE

EMENDA Nº

OR NPA FRUO +/-

Funcional / Programática VALORES EM R$ 1,00

GD REMANEJAMENTOPG DOTAÇÃOFN

Programa / Ação / Produto / Indicador / Unidade / Meta

SFN

150.000.000

Indicador do Produto: NÚMERO DE DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR APOIO À REGULARIZAÇÃO (unidade) 84.875

48225000 2507 1

APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

16

DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

2 25001 05702

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE HABITACIONAL

4 +

150.000.00012620000 2000 1

GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

41 20007 316.005.0935932

GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

3 -

JUSTIFICATIVA

Sala das Sessões em ......../......../............

Um dos maiores problemas decorrentes das desigualdades econômica e social de nosso país é
o gigantesco déficit habitacional. Milhões de famílias vivem em condições sub-humanas, em
favelas, cortiços e bairros sem nenhuma infraestrutura, sem saneamento básico, sem
energia, e cujas habitações não atendem as exigências mínimas de segurança e
habitabilidade. Na contramão, o poder público, e no caso especial no Estado de São Paulo,
vem reduzindo recursos para a construção de novas unidades habitacionais e de melhorias
das habitações já existentes. Na saga privatista dos governos tucanos que já dirigem o
Estado de São Paulo, há a intenção clara de acabar com a CDHU-Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado, o principal instrumento para atendimento do setor. Há,
pois, necessidade urgente de transferir mais recursos e de desenvolver programas que
possam transferir recursos para subsídio e financiamento subsidiado para que a população
de baixa renda possa construir, ampliar ou reformar a sua casa tendo em vista atender as
necessidades de suas famílias, bem como para promover a regularização do título de sua
propriedade.
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