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REQUERIMENTO N° 114/2020

Fls.

Nos termos regimentais, requeremos o envio da presente propositura ao
Presidente da Associação Grupo de Saúde Raios de Sol e ao Presidente
da Associação Comunitária de Habitação Popular de Bragança Paulista —
ACOHAB, manifestando cumprimentos pela concretização do projeto da
moradia popular através da construção do Conjunto Residencial Bragança
Paulista J.

JUSTIFICATIVA
A Associação Grupo de Saúde Raios de Sol nasceu em 2003, na Zona Norte da
cidade. Formada por um grupo de senhoras da Comunidade Paroquial Nossa Senhora
da Esperança, criou um projeto que contribuiria com a qualidade de vida das pessoas,
através do cultivo e uso de plantas medicinais. Com o passar do tempo, por volta de
2007, surge a demanda da moradia popular por conta do déficit habitacional do país.
Em 2008, o grupo iniciou um projeto habitacional de interesse social para atender
famílias de baixa renda, e assim começou o cadastramento de pessoas interessadas,
onde, uma vez por mês, era realizada uma assembleia.
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Após mais de dez anos, a Raios de Sol, em parceria com a Associação Comunitária de
Habitação Popular de Bragança Paulista — ACOHAB, que auxiliou na gestão do projeto,
com o governo federal, para a contratação do Programa Minha Casa, Minha Vida —
Entidades, com o governo estadual, solicitando aporte do Programa Casa Paulista, e
com a Prefeitura Municipal, para a formalização e efetivação da doação do terreno,
concretizou o sonho da moradia popular, através da construção de 168 apartamentos
em um condomínio denominado Conjunto Residencial Bragança Paulista J.
Diante do exposto, os membros do Poder Legislativo, em nome da população
bragantina, manifestam cumprimentos pelo esforço e dedicação com os quais as
associações trabalharam, de forma a garantir aos cidadãos o direito à moradia.

Casa do Poder Legislativo "Jornalista William Cardoso", em 13 de fevereiro de 2020
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