
SECRETARIA   DE   URBANISMO   E   SUSTENTABILIDADE   
  
  

Ilmo   Senhor   Secretário   

Ref:   Transição   Municipal   

  

Nos  termos  da  PORTARIA  Nº  08/GP-DFAT/2020,  vimos  solicitar  informações,           
acerca  do   Urbanismo,  Sustentabilidade  e  Meio  Ambiente ,  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) Relação  de  todos  os  convênios  e  contratos  da  Secretaria,  discriminando  seus             
respectivos   objetos,   valores,   partes   e   prazos;   

4) Qual   a   demanda   reprimida   atual   de   solicitação   para   supressão   de   árvores?   

5) Informações  relativas  às  ações,  projetos  e  programas  em  andamento  e  dos             
realizados  com  recursos  de  convênios,  contratos  de  repasse  ou           
financiamento;   

6) Informações  quanto  às  ações,  projetos  e  programas  de  governo  em            
execução   pela   Secretaria,   interrompidos   ou   que   aguardam   implementação;   

7) Informações  sobre  o  volume  de  repasse  do  ICMS  ecológico  e  a  destinação              
dada   a   esses   recursos   pela   Prefeitura;   

8) Relação  de  Decretos  de  Declaração  de  Utilidade  Pública  com  vistas  a             
promover  a  desapropriação  de  imóveis,  em  tramitação  por  via  amigável  ou             
judicial;   

9) Relatório  das  obras  e  respectivas  áreas  aprovadas  e  regularizadas  a  partir  da              
nova   lei   de   zoneamento,   bem   como   as   indeferidas;   

10)  Relação  dos  empreendimentos  aprovados  em  2019  e  2020  contando  a             
informação  da  contrapartida  exigida  bem  como  se  a  mesma  já  foi  realizada  e,               
em   caso   negativo,   em   que   estágio   se   encontra;   

11)  Informações  quanto  aos  projetos  e  programas  de  governo  em  execução  pela              
Secretaria,   que   aguardam   LICENÇA   AMBIENTAL?   

12)  ARBORIZA:   apresentar   cronograma   de   implantação   e   custo?   

13)  SALA  DO  EMPREENDEDOR:  qual  o  tempo  de  abertura  de  empresas,             
apresentar   comparativo   de   2017   a   2020   com   2013   a   2016,   se   possível;   

Atenciosamente,   
  

Anderson   Farias   Ferreira   
Coordenador   da   Equipe   de   Transição   de   Governo   


