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Referente ao REQUERIMENTO n° 4/2022
REQUERIMENTO nº REQ - 4/2022
PEDIDO DE INFORMAÇÕES AO PREFEITO (Art. 176, III)

Solicita ao Poder Executivo informações
referentes aos programas habitacionais
do Município de Caxias do Sul.

Senhora Presidenta,
Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores,
Considerando que desde 2018 a Secretaria Municipal de Habitação reformulou o
cadastro para os interessados nos programas habitacionais, como Minha Casa, Minha Vida
ou Fundo da Casa Popular, o qual é feito de forma online.
Considerando que atualmente os interessados em participar destes programas são
orientados a manterem seus cadastros atualizados, no entanto não recebem nenhuma
previsão sobre o lançamento de futuros editais.
Considerando que de acordo com dados disponíveis no site da Prefeitura de Caxias
do Sul, mais de 8.800 pessoas fazem parte da lista de inscritos e estão na fila de espera para
serem contemplados.
Considerando que a entrega do último grande empreendimento viabilizado através
de um programa habitacional em Caxias do Sul ocorreu em 2017 (Residencial Rota Nova).
Pelo exposto, questionamos:
1) Qual o número de pessoas devidamente cadastradas na lista de espera, aptas a
participar de programas habitacionais em Caxias do Sul?
2) Existe a previsão de novos programas habitacionais que contemplem o Município
até 31 de dezembro de 2024? Se sim, quais e qual a projeção de pessoas atendidas?
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3) Desde janeiro de 2012 quantas pessoas foram contempladas e quais foram os
empreendimentos/residências entregues, através de programas habitacionais em Caxias do
Sul?
4) De acordo com dados de agosto de 2021, o Fundo da Casa Popular FUNCAP possuía saldo de R$ 14.874.003,18, dos quais R$ 3.163.865,47 já estavam
empenhados, neste sentido questionamos:
4.1) Existe algum projeto para empregar estes recursos na implantação de loteamentos e
construção de habitações populares?
4.2) Se sim, quais e qual a projeção de pessoas atendidas?
4.2.1) Existe a previsão de instalação de equipamentos públicos (escolas, UBSs, áreas de
lazer e etc) nestes novos loteamentos?
4.3) Elencar todos os investimentos feitos através do FUNCAP desde janeiro de 2020, e
anexar as atas das reuniões da Comissão Especial do Fundo da Casa Popular.
5) Ainda em relação ao Fundo da Casa Popular, o Poder Executivo trabalha com a
possibilidade de adquirir lotes em loteamentos já urbanizados? Se sim, quantos serão os
lotes e em quais empreendimentos?
6) Existe um inventários das áreas públicas onde poderiam ser implementados
novos loteamentos populares? Se sim, anexar a relação.

Caxias do Sul, 25 de janeiro de 2022; 147º da Colonização e 132º da Emancipação
Política.

JOSE PASCUAL DAMBROS (Autor)
Vereador - PSB
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