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Senhor Presidente,

Em atendimento ao Ofício n" 692/18, datado em 02 de outubro

de 2018, através do qual nos encaminha o Requerimento n° 280/18, de autoria do nobre vereador

Adeilton Tiago dos Santos, apresentado durante a 338 Sessão Ordinária, da 28 Sessão Legislativa,

da 138Legislatura, realizada em 02 de outubro de 2018, em atenção à solicitação do nobre Edil:

a) Lamentamos informar que não existe na Companhia

Municipal de Habitação Popular de Votorantim - COHAP, Programas Habitacionais de entrega

de moradias de forma gratuita, e o processo de seleção será desenvolvido no Programa Minha

Casa Minha Vida II ou 2, com renda familiar a partir de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais),

para possíveis mutuários de baixa renda;

b) Serão utilizados os Cadastros antigos dos anos de

2009 e 2013, que foram recuperados por esta Administração e será aberto um novo

cadastramento em data, local e horário a serem definidos.

c) Não, a Companhia Municipal de Habitação Popular

de Votorantim, não pode realizar obras públicas, e a contrapartida em Obras do Licitante

vencedor, não está definida. Todos os detalhes e~o definidos e constam no Edital que é aberto

e público, inclusive acompanhado pelo nobre vereador e seus assessores em todas as etapas do

processo.
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d) Esse terreno pertencia a Prefeitura Municipal de

Votorantim, que é a única Acionista da Companhia Municipal de Habitação Popular em

Votorantim, com poderes para integralizar Capital na forma de dinheiro ou bens, a qualquer

momento, com registro em Ata, devidamente protocolada e aprovada na JUCESP, Junta

Comercial do Estado de São Paulo e Receita Federal, procedimento já efetuado com sucesso e

devidamente contabilizada em nossos controles. Com essas situações esolvidas, o imóvel

repassado para realização do Projeto, tem que ser regularizado, junt

de Votorantim.

Registro de Imóveis

Excelentíssimo Senhor
BRUNO MARTINS DE ALMB
DD. Presidente da Câmara M


