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Com base no artigo 181 ou 443 e seguintes, do Regimento Interno desta Casa Legislativa Estadual,
Requeiro à Mesa Diretora, após a manifestação favorável do Soberano Plenário, que proceda à realização
de AUDIÊNCIA PÚBLICA, no dia 31 de maio, às 09 horas, no Auditório Milton Figueiredo, na Assembleia
Legislativa de Mato Grosso, para debater e buscar soluções quanto ao déficit habitacional na grande Cuiabá.

 

JUSTIFICATIVA

O Presente Requerimento tem por finalidade discutir e debater em audiência Pública, com a comunidade
geral, entidades de classe e autoridades competentes, o déficit habitacional na Grande Cuiabá, visando a
busca de soluções a curto e médio prazos.

O déficit habitacional é utilizado para se referir ao número de famílias que vivem em condições de moradia
precárias. Esse deficit está associado às moradias que estão em risco, e que se necessita de uma nova
construção ou, em alguns casos, de outra moradia em local apropriado, longe das encostas, de riachos e
córregos, e áreas de risco em geral.

O deficit habitacional se refere ainda a necessidade física de novas moradias para a solução de problemas
sociais e específicos de habitação.

Atualmente é notável o crescente déficit habitacional na grande Cuiabá. Isso porque, alguns bairros, por
exemplo, foram constituídos e desenvolvidos sobre áreas de preservação permanente, que implicam em
sérios problemas ambientais, que ocasionam em sua maioria em demandas judiciais de desocupação, o que
causa crescimento ainda maior no déficit habitacional. 

A par disso, necessário se faz debater e buscar encontrar soluções voltadas a equacionar tal problemática,
buscando incrementar medidas prementes para amenizar tal déficit.

A Audiência Pública, é umespaço democrático direcionado ao povo e a autoridades, que possibilita dar voz e
vez aos mais variados segmentos da sociedade civil, proporcionando por esta Casa de Leis, juntamente com
representantes do Governo do Estado, as Autoridades competentes, a sociedade Civil Organizada, a
imprensa e a comunidade em geral, discutir e estabelecer medidas voltadas a combater e amenizar o déficit
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habitacional.

Face ao exposto, e, para que o objetivo pretendido possa ser alcançado, na forma aqui disposta, cumpre-me
levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e a elevada apreciação dos distintos Pares, aos quais
conclamo, nesta oportunidade, dispensarem o mesmo apoio para sua regimental e merecida aprovação.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Maio de 2019

 

Toninho de Souza
Deputado Estadual
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