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RELATÓRIO DA COMISSÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL, 

NOMEADA NOS TERMOS DA PORTARIA 50/2015. 

 

ANÁLISE 

 Trata-se do Requerimento 156/2015, apresentado pela Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação, sobre denúncia apresentada pelo servidor Encarregado do 

Almoxarifado Municipal, Senhor Francisco Sales  e Silva, sobre as precárias condições 

que se encontram alguns veículos oficiais. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 Em visita ao ao Almoxarifado, fomos recebidos pelo Senhor Francisco, que nos 

concedeu as seguintes informações: 

- Os três caminhões, 1 bruck e 2 basculantes, saíram da oficina na data da visita. 

- Quanto ao risco de acidentes, confirmou que muitos trabalham sem segurança, 

exemplificando a caminhonete fiorino (antiga ambulância), que é usada como meio de 

transporte dos servidores e das ferramentas que serão usadas nos serviços a serem 

executados. 

- O caminhão pipa recebeu na data da visita ordem para troca de pneus, mas traz riscos, 

pois se trata de direção, parte elétrica e bateria em péssimas condições. 

- A caminhonete D20 está parada desde 14/7/2015, que é o carro responsável pela 

manutenção do serviço de esgoto. Este serviço é essencial para a saúde dos munícipes. 

Também nos foi informado pelo mecânico Germano que o serviço mecânico já foi 

iniciado.  

- A caminhonete strada continua parada, aguardando peças. 

- O caminhão 608, que foi arrastado da oficina para o Almoxarifado continua encostada. 

Este veículo fica a serviço do calçamento, quando funcionando. 

- O carro Fiat Uno, placa HMM 4232, há 6 meses está na oficina terceirizada. 

 O Encarregado declarou que os servidores trabalham precariamente, conduzindo 

o carrinho-de-mão com as ferramentas e, em outras vezes, levam as ferramentas nas 

costas. Almoçam sentados nas calçadas, “sem condições descentes”. Exemplificou que 

nesta data foram fazer meio-fio no Bairro Santa Cecília e outra turma foi para o Bairro 

Rosário, transportando ferramentas nos ombros. Entende como prejuízo ou perda de 

tempo de trabalho. Entende, também, as dificuldades na administração pública, mas 
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defende que precisa ter condições básicas de trabalho. Declarou ter recebido cópia ou 

lista das ferramentas licitadas, que ainda estão por chegar, pois faltam ferramentas para 

a execução de serviços básicos, como maquita, furadeira e plaina. 

 Finalizou, declarando que a retroescavadeira, adquirida no PAC2, continua 

parada por falta de 1 filtro. 

 

CONCLUSÃO 

 Diante do exposto, os membros da Comissão, após verificarem a veracidade dos 

fatos, solicitam que seja encaminhada cópia do relatório ao Executivo Municipal, para 

as devidas providências e, também, cópia ao denunciante. 

 

É O RELATÓRIO. 

 

Sala Vereador Cícero Barbosa, 3 de setembro de 2015. 
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