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REQUERIMENTO Nº 125/2021

Exmo. Sr.
José Ildeu de Castro
DD. Presidente da Câmara Municipal

Rômulo Lúcio Rosa, Vereador infra-assinado, requer a V. Exa., ouvido o
Plenário, nos termos Regimentais, seja encaminhado o presente Requerimento ao Executivo
Municipal, solicitando informações detalhadas e cópia de todos os documentos pertinentes
referente ao Loteamento popularmente conhecido como “Zé Ferreira”, localizado entre os
Bairros: Lavapés e Portobello conforme segue:
1- Cópia de alvarás e habite-se concedidos ao referido empreendimento
imobiliário;
2- Onde encontra-se situado o referido loteamento do Sr. José Ferreira?
3- A Prefeitura possui alguma documentação sobre o referido empreendimento?
4- Em caso afirmativo, enviar cópia da documentação, tais como: mapa de local,
alvarás de construções, benfeitorias, etc;
5- A Prefeitura tem plano para regularizar este loteamento?
6- A Prefeitura tem ciência sobre todos os critérios determinados por lei para a
liberação de um loteamento?
7- Se a Prefeitura em algum momento interviu com alguma obra ou benfeitoria
no referido loteamento;
8- Sabe-se que o loteamento fica acima do Bairro dos Lavapés. Nesse caso, é
possível afirmar que os danos causados em diversos logradouros públicos do referido bairro
durante as fortes chuvas do mês de janeiro do corrente ano tenham sido por irregularidades e
falta de estrutura deste loteamento?
9- Se Prefeitura tem ciência sobre os moradores que atualmente residem no
referido loteamento.

N. termos
P. deferimento,
S.S. Dr.Francisco Pinto de Carvalho, 28 de maio de 2021.
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RÔMULO LÚCIO ROSA
Vereador

____ (

Submetido a Discussão, foi o Requerimento, nº 125/ 2021, aprovado por
) votos.
Atenda-se.
S. S. Dr, Francisco Pinto de Carvalho, _____, de ___________ de 2021
_____________________________________________
José Ildeu de Castro - Presidente da Câmara

