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Cabo Frio, 22 de setembro de 2017

Prezado Associado
Abaixo-assinado – Loteamento de Acesso Controlado
A APROVVE está, desde julho deste ano, trabalhando junto com as demais associações para conseguirmos o tão
sonhado controle de acesso ao loteamento.
Desde o advento da Lei 13.465/17, que prevê a possibilidade dos loteamentos controlarem a entrada de pessoas,
estamos atuando junto à Prefeitura para a regulamentação da lei. Isto porque, muito embora a lei seja federal, ela
transfere para o município a tarefa de ditar as regras sobre o controle de acesso.
Para tentar agilizar este processo, decidimos criar um abaixo-assinado para pedir ao Prefeito que expeça o decreto.
Portanto, pedimos que entre no site www.abaixoassinado.org e siga este passo-a-passo:
 Procurar e clicar no nome do nosso abaixo-assinado: LOTEAMENTO DE ACESSO CONTROLADO – 2º DISTRITO
CABO FRIO (ir descendo o cursor para achar)
 Clicar em ASSINE ESTE ABAIXO- ASSINADO. Abrirá outra página com dados obrigatórios de preenchimento:
 Nome e sobrenome - preencher
 Email - preencher (se você clicar no quadrinho logo abaixo, não haverá a exposição do seu email )
 CPF - preencher
 Clicar em não sou um robô
 Clicar em Salvar Assinatura
 No final, receberá esta mensagem: Assinatura registrada com sucesso!
Como escrito no próprio site, as informações prestadas são confidenciais, exceto o NOME e o COMENTÁRIO do
assinante (quando houver).
Ressaltamos que essa regulamentação é de extrema importância para nós, especialmente no que diz respeito a
nossa segurança.
Solicitamos também que passe esta informação para o maior número de pessoas possível (associadas ou não).
Contamos com o seu apoio!
Atenciosamente,

Administração APROVVE
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