Câmara fflunitipat he Vregibente Oernarhe%
-c&e.44 P-'erevmck armeaeá
Estado de São Paulo

REQUERIMENTO N°

oz

/2018

SENHOR PRESIDENTE:
Requeiro à Mesa nos termos regimentais, oficie-se ao Gerente do
CDHU Senhor Edison Magno da silva, para que através do setor
competente informe a respeito da entrega dos imóveis do Bairro
Reinaldo Kimura relativos ás moradias que permanecem fechadas
sem ocupação, também as referentes ás reservadas para
moradores de área de risco, e todos os outros tipos de reserva,
fornecendo quais as medidas que estão sendo tomadas para
garantir aos suplentes o direito a ordem de chamada do sorteio e a
efetiva ocupação dos imóveis.
JUSTIFICATIVA:
O Vereador proponente recebeu dos munícipes que se
inscreveram e participaram do sorteio para aquisição das
moradias do Bairro Reinaldo Kimura, informações sobre a
existência de algumas residências, que estão sem moradores,
desocupadas á tempos, desde a entrega das chaves, que são várias
casas, que estão abandonadas, tem gente que foi sorteada e até
hoje não ocupou o imóvel. Algumas casas foram reservadas para
moradores das áreas de risco e outros motivos de reserva, e estão
fechadas sem moradores, tem informações que essas pessoas não
desejam e não querem ocupar as casas por diversos motivos. Os
suplentes pedem providências no sentido de observação e garantia
ao direito a convocação para manifestarem o interesse á aquisição
das casas.
Em visita ao bairro constatei realmente diversas casas vazias,
existe um problema de deterioração dos imóveis pelo abandono e
falta de manutenção, que acabam por desvalorizar e prejudicar os
outros moradores, pior essas casas deveriam estar servindo para
outras famílias, que precisam, e é inadmissível que estas
residências continuem fechadas, desocupadas, permanecendo sem
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atender o caráter social a que foram construídas, que é
proporcionar a casa própria àqueles que sonham em alcançar essa
realização imensamente importante para as famílias.
Solicitamos então que possamos de imediato tornar providências
junto aos responsáveis por esta situação, buscando solução para
resolver o problema, fui procurado por diversas pessoas que estão
inconformadas com o fato das casas estarem até hoje sem
moradores, e sendo que tem muita gente precisando de uma casa
para morar.
Lembramos que a nossa cidade possuí um déficit habitacional
considerável, é importante resposta a esta consulta junto ao órgão
competente pela entrega e responsabilidade dos imóveis para
solucionar o problema.
Assim, este é o requerimento que almejamos ver atendido com
urgência.
Sala das sessões 21 de agosto de 2018.

(5/
ANTONIO VILHENA

VEREADOR
APROVADR
tmi)a das SessõeS Q.

'5

Rua Dr. Marcelo Drumond Tostes, 205 - Vila São Vicente - FonelFax: (18) 3262-1312 - Cx. Postal, 31 - CEP 19300-000
Presidente Bernardes - SP - e-mail: secretaria@camarabernardes.sp.gov.br 1 www.camarabernardes.sp.gov.br

