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REQUERIMENTO Nº 056/2015 

Considerando que o vereador como representante do povo tem como dever, fiscalizar e 

ajudar a administração pública municipal, na busca de soluções dos problemas que afetam a 

população. 

Considerando que é grande o déficit habitacional em nosso município, como é do 

conhecimento de todos, já há vários anos temos em construção o conjunto de casas populares por 

intermédio da CDHU, localizado próximo ao bairro do Pedro Leme, que por problemas diversos 

não tivemos ainda a sua conclusão. 

Considerando que água, luz, esgoto, guias e sarjetas, pavimentação, iluminação, 

escoamento de águas pluviais, são exigências mínimas para aprovação de qualquer loteamento. 

Considerando que várias etapas ainda estão em fase de conclusão, outras ainda não 

iniciadas, como é o caso das guias, sarjetas e pavimentação. 

Considerando que temos informações por parte da administração municipal, que estão 

ocorrendo excessivos atrasos nos repasses de recursos por parte da CDHU, na qual a mesma vem 

comprometendo o andamento da construção do referido conjunto habitacional. 

Considerando que o município acaba se comprometendo com a situação, diante de tais 

pendências, pois as empresas que executam os serviços necessitam receber pelo serviço 

realizado. 

Pelos considerandos, requeiro, após ouvir o Plenário, ao Ilmo. Senhor Francisco de Assis 

Vieira Filho, DD. Gerente Regional da CDHU, as seguintes informações: 

1. Qual o motivo do atraso no repasse dos recursos da construção das referidas casas? 

2. Existe previsão para regulamentação de tais pendências? 

3. Enviar cópia do cronograma físico financeiro da obra. 

4. Os recursos para a etapa de construção das guias, sarjetas e pavimentação já estão à 

disposição? 

5. As inscrições que já foram feitas pela população anos atrás, terão que ser revalidadas? 

6. Serão abertas novas inscrições? 

7. O sorteio das unidades habitacionais será de responsabilidade da Prefeitura ou da 

CDHU? 

Importante ressaltar que a expectativa por parte da população é muito grande, no qual 

somos muito cobrados por respostas. 
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Certos pela atenção, desde já, nossos agradecimentos em nome da comunidade 

roseirense. 

Que deste se dê conhecimento ao Exmo. Prefeito Municipal Senhor Jonas Polydoro, ao 

Exmo. Senhor Rodrigo Garcia, DD. Secretário de Estado da Habitação e ao Exmo. Senhor 

Governador do Estado de São Paulo Dr. Geraldo Alckimin Filho. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 13 de abril de 2015. 

 

 

Vereador José Augusto Coelho Pereira 

Autor do Requerimento 
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Vereadora Maria de Lourdes dos Santos 

 


