
SECRETARIA   DE   GESTÃO   HABITACIONAL   E   OBRAS   
  
  

Ilmo   Senhor   Secretário   

Ref:   Transição   Municipal   

  

Nos  termos  da  PORTARIA  Nº  08/GP-DFAT/2020,  vimos  solicitar  informações,           
acerca  de   Obras,  Habitação  e  Regularização ,  de  forma  a  complementar  os             
estudos   da   Comissão   de   Transição,   quais   sejam:   

1) Esta  Secretaria  possui  algum  contrato  ou  convênio  com  prazo  a  ser             
encerrado?   Qual   objeto?   Valor?   Prazo?   

2) Cópia  do  Organograma,  informações  sobre  a  infraestrutura  e  quadro  de            
pessoal   (nomes,   cargos   e   salários);   

3) Relatório  dos  projetos  executivos  em  andamento  nesta  Secretaria  e  dos            
projetos   executivos   já   concluídos   e   que   ainda   não   estão   em   andamento;   

4) Relação   das   obras   em   andamento   por   esta   Secretaria   a   serem   entregues?   

5) Relatório  de  TODAS  as  OBRAS  executadas  pelo  município,  à  cargo  da             
Secretaria;   

6) Relação   dos   bairros   irregulares   que   estão   em   processo   de   regularização?   

7) Relação   dos   bairros   REGULARIZADOS   no   período   de   2017   a   2020?   

8) CASA  JOSEENSE:  Quantidade  de  pessoas/famílias  atendidas  pelo         
programa?   Valor   gasto   no   programa?   

9) Informar   o   número   de   pessoas   ativas   cadastradas   na   Fila   da   Habitação?   

10)  Existe  algum  empreendimento  de  moradia  em  andamento  (CDHU,  Minha            
Casa  Minha  Vida  e  etc)  a  ser  entregue?  Quantas  famílias  serão            
beneficiadas?   Existe   alguma   pendência   administrativa?   

11)  Atualmente  qual  o  número  de  famílias/pessoas  cadastradas  que  ainda            
residem  no  Núcleo  Congelado  do  BANHADO?  Qual  o  número  de            
pessoas/famílias   que   já   deixaram   o   local?   Qual   valor   investido?   

  

Atenciosamente,   
  
  

Anderson   Farias   Ferreira   
Coordenador   da   Equipe   de   Transição   de   Governo   
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