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REQUERIMENTO N°.28/2020 

Senhor Presidente, 

Senhores vereadores, 

0 Vereador que a este subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais, 

legais e regimentais, sobretudo pelo dever-poder de fiscalizar a administração pública, 

com fulcro no  art.  31, caput da Constituição Federal;  art.  13, caput e 15, inc. X, e artigos 

do Regimento Interno, após devidamente aprovado pelo douto Plenário desta Edilidade, 

vem mui respeitosamente perante Vossa Excelência, REQUERER os seguintes 

esclarecimentos: 

Considerando o pedido de informações com o objetivo de fiscalizar e 

acompanhar todos os procedimentos relacionados à infraestrutura necessária aos 

loteamentos na cidade. 

Considerando que entre as preocupações do legislador está a fiscalização e o 

acompanhamento das obras realizadas como por exemplo assentamento de guias, 

asfalto, rede elétrica, abastecimento de água e esgoto, sistema de captação e 

escoamento de águas pluviais, entre outros serviços. 

Considerando com motivação para a autoria do requerimento e coibir possíveis 

irregularidades, haja visto que loteamentos anteriores, os proprietários que adquiriram 

lotes foram prejudicados pela administração. 

REQUERER os seguintes esclarecimentos: 

1. Qual a denominação do loteamento localizado na Rua Olávo Bilac? 

1.1. Qual a denominação do loteamento localizado na Rua José Antônio Afonso? 

2. Esses loteamentos estão regularmente aprovados? 

2.1. Se sim, fornece via documentos as aprovações da GRAPROHAB e seus 

respectivos números. 

ESSÃO APROVADO NA 
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3. Os projetos foram aprovados pela Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes? 

Quais as datas? 

3.1. Favor apresentar a documentação pertinente. 

4.. Quais os engenheiros responsáveis pelo projeto de execução de cada 

loteamento? 

5. Quem são os proprietários dos pretensos loteamentos? 

5.1. Favor apresentar a documentação hábil para tanto. 

6. A Prefeitura de Alfredo Marcondes irá executar serviços nos locais? 

6.1. Se sim, fornecer a documentação que comprove o recolhimento do 

pagamento das horas de trabalho das máquinas do município. 

7. Existe algum projeto para a construção de casas populares nesses 

loteamentos? 

7.1. Se sim, qual a modalidade? I-16 algum convênio? Se sim, com quem? 

8. irão entregar a infraestrutura pronta antes das vendas dos lotes? Se não 

porquê? 

Sem mais para o momento, elevo meus protestos de estima e distintas 

considerações. 

Sala das sessões, Plenário Adelino M.  Mathias,  aos 14 de agosto de 2020. 

VALDEC SOARES-  OS SANTOS 
VEREADOR 
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