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REQUERIMENTO Nº 054/18  

 

 

CONSIDERANDO que, os Conjuntos Habitacionais: “Augustinho Chriguer” e “Dr. Eliseu 

Rodrigues Vieira” (Região da Barra Funda) e “Deputado Juvenal de Campos” (Vila Nova 

Votorantim), implantados em nossa cidade, através de parcerias com Estado, por meio da CDHU 

- Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, com a finalidade de beneficiar, 

com casa própria, famílias de baixa renda, já são antigos; 

 

CONSIDERANDO que, o ideal seria que, tais benfeitorias fossem implantadas, em um espaço 

harmônico e embelezado, o que não ocorreu. Pior é que, com o passar do tempo, esses conjuntos 

habitacionais foram "esquecidos" pelas Administrações passadas, sendo desgastados pelas 

intempéries; 

 

CONSIDERANDO que, os moradores desses Conjuntos Habitacionais são prejudicados por 

diversos fatores: por exemplo, as principais vias públicas que dão acesso aos conjuntos 

habitacionais são mal sinalizadas; a iluminação é precária; e, constantemente, faltam serviços de 

limpeza e de jardinagem de forma mais periódica; 

 

CONSIDERANDO que, seria muito importante a Administração fazer uma força-tarefa 

promovendo uma revitalização desses três Conjuntos Habitacionais, para proporcionar aos 

moradores, um local mais harmônico e agradável para viver. 

 

Diante do exposto, REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie ao 

Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) A Prefeitura Municipal tem planos para revitalizar os Conjuntos Habitacionais: “Augustinho 

Chriguer” e “Dr. Eliseu Rodrigues Vieira” (Região da Barra Funda) e “Deputado Juvenal de 

Campos” (Vila Nova Votorantim), com serviços de limpeza geral, manutenção de 

iluminação, sinalização de trânsito (pintura) e manutenção das ruas que dão acesso a esses 

bairros? 

 

b) Há planos de fazer uma reforma geral nos referidos prédios e revitalizar toda a área ocupada 

por eles? 

 

c) Em caso negativo ao item “a”, o setor competente poderia estudar nossa proposta, fazendo 

uma força-tarefa? 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 13 de março de 2018. 
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