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J. AO EXPEDIENTE EXTERNO 
Senhor Presidente, 	 EM 

JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ 
PRESIDENTE 

Em resposta ao requerimento n° 1992/13, de 
autoria do Vereador FERNANDO ALVES LISBOA DINI e aprovado por esse 
Legislativo, no qual solicita informações sobre a situação da obra Vila Dignidade, 
informamos a Vossa Excelência, com os esclarecimentos da SEHAB - Secretaria 
da Habitação e Urbanismo, que: 

Foi firmado convênio entre o Estado de São 
Paulo, por meio de suas Secretariás da Habitação e de Assistência Social, a 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano - CDHU e o Município 
de Sorocaba, tendo por objeto transferência de recursos financeiros, visando a 
implementação do Programa Vila Dignidade; 

A Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano - CDHU, foi a responsável pela contratação da Empresa 
Senal Construtura e Comércio Ltda. para a realização  das obras, no entanto, no 
período de 10 (dez) meses, a empreiteira executou apenas 1,7% dos serviços 
previstos, razão pala qual foi proposta aTescisão do contrato e nova licitação será 
realizada; 

> Ainda segunda a Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano - CDHU, a previsão para retomada das 
obras é de 08 (oito) a 10 (dez) meses; 

> Na medida do possível, os idosos serão 
incluídos nos projetos em andamento na Secretaria Municipal de Habitação, nesse 
ano a municipalidade criou o programa "Nossa Casa", que é a porta de entrada de 
toda demanda habitacional da cidade, vale dizer que a Portaria n° 610, de 26 de 
dezembro de 2011, que dispõe sobre os parâmetros de priorização e o processo de 
seleção dos beneficiários do programa" Minha Casa, Minha Vida", do Ministério 
das Cidades, define que no mínimo 3% das unidades dos conjuntos habitacionais 
de baixa renda devem ser destinadas a idosos a partir de 60 anos, e que o mesmo 
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percentual deve ser aplicado para pessoas com deficiência ou seus parentes 
diretos, registre-se também que o primeiro empreendimento, denominado Jardim 
Carandá, com 2.560 unidades, encontra-se em obras aceleradas, com previsão de 
entrega para o segundo semestre de 2014. 

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos 
renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente. 

LOS-PÇNNUNZI 

Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal 
SOROCABA - SP 
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