CAMARA MUNICIPAL DE
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SÃO PAULO

Gabinete do Vereador Arselino Tatto
REQUERIMENTO Nº

RPP
4/2018

Requer informações ao Senhor
Prefeito, Bruno Covas, sobre o
atendimento habitacional prestado as
famílias ocupantes do imóvel situado

à Rua Faustolo, nº 77, bairro da Agua

Branca, São Paulo, SP.

Considerando a ocupação realizada por 60 (sessenta) famílias no
imóvel situado na Rua Faustolo, nº 77, esquina com Rua Augusto de
Miranda, nº 20, 30 e 34, bairro da Agua Branca, São Paulo, SP;
Considerando que entre os ocupantes do mencionado imóvel há
crianças e idosos em situação de alta vulnerabilidade social;
Considerando a existência de ação de reintegração de posse proposta
pelo proprietário do imóvel, autos nº 1055796—04.2017.8.26.0053, perante
a 100 Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital;
com fundamento no inciso XV do artigo 14 da Lei Orgânica
do Município de São Paulo c/c alínea b do inciso Ido art. 221 do Regimento
Interno desta Camara, a expedição do Ofício ao Exmo. Senhor Prefeito do

requeiro,

Município de São Paulo, Bruno Covas, para que preste as seguintes

informações:

Palácio Anchieta Viaduto Jacareí, 100 - 11º andar — sala 1112 - São Paulo/SP - CEP 01319-900
fone (11) 3396-4264/339-4001/3396-4002 endereço eletrônico: www.arselino—latlo.com.br/ e-mail:
secretaria.tatto©ig.com.br
—
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Os ocupantes do mencionado imóvel já foram inscritos no cadastro
de demanda mantido pela Secretaria Municipal de Habitação?

.

às
Qual o atendimento habitacional imediato que será prestado
famílias ocupantes do imóvel?

.

.

.

Com base no cadastro das famílias, os ocupantes do imóvel poderão
ser incluídos em algum projeto habitacional em construção?
Qual a previsão de entrega de unidades habitacionais para a Cidade
de São Paulo no ano 2018?

Sala das Sessões, 25 de maio de 2018.
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