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Oistribuiçlo: Chefia de (3abinete
Assunto: SOLICITA INFORMAÇÃO

Presidente

Considerando qu~ o imóvel localizado na
de Araújo, n.o; 666 (esquina com a Avenida Frederico Meller), no

Processo: 000.00312019

~ua i'smael

Bai~ro Jardim
I

das Estações, nesta cidade, se encontra há muitos anos compret~rnente
abandonado;

1 ;:
Considerando que o referido imóvel está ~eiX,ado à

própria sorte, sem receber nenhum tipo de atenção ou de manuttnç~o por
parte do proprietário ou responsável, deixando assim. de cumprir s~a função
I

social, uma vez que seu abandono está resultando er:n problemas pe .ordem
ecológica, est~tica e de segurança;

!

Considerando que o imóvel em descaso be
I

~ornou

.,

abrigo para margtnats, centro de consumo de drogas e v~or ' para
disseminação! de

do~nças~

isso para

nã~ se falar no acúmulo de s0eirt e na

poluição visu~l gerado, dentre outros problemas;

!

;!

Considerando que tais situações irregulares trazem
graves transtornos à comunidade residente em seu entorno. pois alén:t d~ todos
i'

os problemas ~á mencionados, traz ainda a desvalorização dos ímóvei~,

i:

Requeiro, nos termos regimentais, que sa oflcíe ao
I

l·

Chefe do Exeeutivo, Excelentlssimo Senhor Edinho Silva, para que Jtra~és do
órgão competente encaminhe a esta Casa de Leis, às seguintes inforrhaÇt)es:

,_

I

1.

Há providências administrativas

I

,.

I

1:

adotada~ pelo

muníolpio com relação ao mencionado ímóyel?
I
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2.
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Foram aplicadas multas ao imóvel? Se foram

quais?
3.

Qual a situação fiscal do imóvel?

4.

Quais os dados cadastrais do imóvel?

Anexas fotos do imóvel.

Araraquara , 15 de agosto de 2019.

!fiZTENENTE SANTANA
Vereador e Presidente
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