Ilustríssimo Senhor
RENATO THEODORO
DD. Presidente da Câmara Municipal
ALTINÓPOLIS-SP-

“REQUERIMENTO nº 01/2.017”.

SEBASTIÃO ALVES PAULINO,
Vereador à Câmara Municipal de Altinópolis pelo P. T. B. – PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO,
em atendimento ao disposto no Art. 131º § 1º “h” e dos Arts. 161º e 165º do Regimento Interno desta
Casa de Leis, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, solicitar se digne encaminhar ao
Executivo Municipal, o que segue.a)- “CÓPIA COMPLETA DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DOS LOTES URBANIZADOS
"PROGRAMA CASA PAULISTA",APROVADO JUNTO AO GRAPOHAB E SECRETARIA DA
HABITAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM TODOS OS GASTOS DE REALIZAÇÃO
DA OBRA”.

Ao visitarmos "in loco", o loteamento
entregue pelo Ex-Prefeito Nanão, ficamos abismados com o descaso da Administração anterior. Para
entregar lotes de terrenos urbanos (gratuito e por venda) a legislação exige no mínimo infra-estrutura
completa :- guias e sarjetas, água e esgoto, galerias pluviais, bocas de lobo, postes de iluminação pública,
calçamento e asfalto, atualmente está exigindo inclusive o rebaixamento das calçadas para cadeirantes.
No caso, houve um gasto de
R$2.083.084,56, cedido pelo governo do Estado de São Paulo, para executar as obras de Infra-estrutura,
o que realmente não foi concluída, pois no local vemos enormes erosões causadas pelas ultimas chuvas,
lagoas de água de chuvas paradas ao longo do loteamento, pudemos verificar que não tem nenhum poste
de iluminação pública, não tem nenhuma calçada rebaixada para cadeirante, não tem galerias pluviais,
não vimos nenhuma boca de lobo, percebemos que a enxurrada vem causando enormes erosões e tem
escorrido para as rodovias ali existentes, podendo causar até acidentes com veículos que por ali trafegam.
Pedimos, ao Executivo Municipal, tomar
as devidas providências no sentido de atender nossa reivindicação com urgência, e QUE nos repasse a
documentação com urgência, para que possamos divulgar os resultados.
Termos em que,
P. deferimento
Altinópolis, SP- 03/Fevereiro/2017.-

___________________________
1. Sebastião Alves Paulino

