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REQUERIMENTO Nº 263/2020                                     

O Vereador Alvorlande Cruz que abaixo subscreve, requer à Mesa Diretora após cumpridas as 

formalidades regimentais e ouvido o Plenário, na forma do inciso IX do art. 12 da Lei Orgânica 

Municipal, que  seja solicitado ao Presidente da Caixa Econômica Federal, Senhor Pedro 

Guimarães que interceda junto à Diretoria Técnica de engenharia da Caixa Econômica Federal, 

responsável pela construção dos residenciais Minha Casa, Minha Vida, de acordo com a Lei n° 

2610, de 14 de janeiro de 2014,  para que seja alterado o Projeto Arquitetônico, como também 

os contratos individuais firmados entre a Caixa Econômica Federal e os mutuários para que 

possibilite a construção de muros e espaços para garagem individualizada. 

Solicito também ao Senhor Pedro Guimarães que interceda junto à Procuradoria da Caixa 

Econômica Federal no sentido de fazer um aditivo de preço e de prazo, para a construção dos 

muros e garagens solicitados pelos mutuários dos residenciais, com as empresas que foram 

responsáveis pela construção dos residenciais. 

 Solicito ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Senhor Giovanni 

Costa que, tendo em vista que os residenciais foram construídos em governos anteriores a essa 

administração, faça um levantamento das áreas públicas que ficaram destinadas para os 

equipamentos públicos e áreas verdes como preceitua a Lei  nº 08/83 de 04 de abril de 1983 

que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano do município e dá outras providencias. E que 

seja escriturada em nome da municipalidade as referidas áreas para a implantação das 

seguintes infraestruturas: Postos de saúde, escolas, áreas de lazer, postos policiais e outras 

infraestruturas públicas. 

Solicito também a notificação das empresas responsáveis pela construção dos residenciais para 

que apresente as áreas repassadas ao município para construção dos equipamentos públicos. 

Dando ciência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Miguel de Souza Coelho Leão. 

Sala das sessões, 11 de agosto de 2020. 

ALVORLANDE Henrique CRUZ  

Relator da Comissão de Obras 
Relator da Comissão de Finanças 
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