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RELATÓRIO CONJUNTO DAS COMISSÕES DE SERVIÇOS, OBRAS MUNICIPAIS
E MOBILIDADE URBANA.
Relator: Vereador Cor Jesus Moreno.
ANÁLISE
Aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2016, os membros da Comissão, Vereadores
Pedro Marconi de Sousa Rodrigues,Cor Jesus Moreno e ausente o Vereador Osmar Severino de
Sousa, que justificou sua ausência e reuniram-se na Sala Vereador Cícero Barbosa para apurar o
Requerimento 15/2015, da VereadoraMaria da Conceição Aparecida Baeta, devidamente
aprovado na 3ª Reunião Ordinária, sobre denúnciada Senhorita Valdirenesobreesgoto a “céu
aberto” que estaria passando em terreno da Rua Manoel Lourenço, nº. 781, Bairro Santa Cecília.
FUNDAMENTAÇÃO
Às nove horas, os membros da Comissão se dirigiram ao local, juntamente com o
Supervisor do Departamento de Obras, Senhor Hugo Deleon e como com o Supervisor de
Serviços, Senhor AriJosé Pamplona. Onde foramrecebidos pela Senhorita Valdirene que os
apresentou o Requerimento feito ao Departamento de Obras, datado em 22/10/2015, e os
informou que após esta data, foi visitada pelo Senhor Gerson Dias de Oliveira, Encarregado de
Máquinas e Transportes, o qual se comprometeu a tomar as devidas providências, ou seja, a
substituição das manilhas quebradas. Logo a seguir os levou ao local onde constataram um
rompimento de manilhas. Com o período chuvoso e o volume elevado de água tem causando
uma grande erosão,fazendo um enorme buraco inundando todo seu terreiro, deixando em risco o
seu galinheiro. Relatou ainda, que existe o rompimento de algumas manilhas no seguimento
desta rede no terrenodo seu vizinho, que não pode ser constatado por estar coberto de mato. O
terreno do vizinho fica em um nível mais alto que o seu,quandochove inunda toda plantação de
sua horta, tornando-a imprópria para o consumo. Estando presente o supervisor do
Departamento de Obras, estecomprometeu a substituir as manilhas quebradas.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, a Comissão solicita o envio deste Relatório ao Departamento de
Obras, no intuito decobrar o compromisso assumido.
Anexas, as fotos que constatam o relato.
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