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RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SERVIÇOS, OBRAS MUNICIPAIS E
MOBILIDADE URBANA.

Relator: Vereador Pedro Marconi de Sousa Rodrigues.
ANÁLISE
Aos dezessete dias do mês de dezembro de 2015, os membros da Comissão,
Vereadores Pedro Marconi de Sousa Rodrigues e Osmar Severino de Sousa reuniram-se
na Sala Vereador Cícero Barbosa para apurar o teor do Requerimento 225/2015, da
Vereadora Aparecida Baeta, devidamente encaminhado a esta pasta, que trata de
denúncia apresentada pelos comerciantes e moradores que tiveram suas lojas e
residências alagadas com a chuva.
Conforme histórico do Boletim de Ocorrência feito por moradores, a Prefeitura
Municipal fez um desvio do bueiro da Estação Rodoviária para o bueiro localizado na
Rua Luiz Pereira Celso, o que tem ocasionado o alagamento de todas as residências da
rua citada, inclusive no Posto de Saúde Municipal, e vem causando danos em móveis,
aparelhos eletrônicos e utensílios domésticos. Ainda, segundo os moradores, o Senhor
Túlio, proprietário da Loja “Eletrolar”, teria cortado o asfalto, fazendo uma valeta,
paralela à calçada, o que teria complicado, ainda mais, a situação, provocando o
alagamento nas residências.
FUNDAMENTAÇÃO
Às 10 horas, os membros da Comissão se dirigiram à Loja “Eletrolar”, de
propriedade do Senhor Túlio Pereira, onde apuraram:
O Senhor Túlio relatou que o servidor Gerson, Encarregado de Obras, autorizou
ele para que fizesse a valeta, porém o proprietário teria que arcar com a grade, com o
intuito de oferecer segurança aos que por lá transitam (pedestres, veículos, ciclistas,
motociclistas). Ainda, disse que a valeta está, provisoriamente, sanando o problema do
alagamento em seu comércio, caso não ocorra uma chuva de maior intensidade. Opinou
que se efetuasse o desvio das águas pluviais para outro destino, para outra rede, o
escoamento das águas próximo ao seu comércio teria uma melhor vazão. Desta forma,
os membros entraram em contato com o servidor Gerson (Encarregado de Máquinas e
Transportes), por telefone, que disse que havia conversado com o servidor Hugo
(Encarregado de Obras), para dar ciência dos fatos. Desta forma, o Senhor Gerson
autorizou o proprietário da loja a comprar o material (ferragem e eletrodos). Disse que a
mão de obra da grade seria efetuada pela Prefeitura, para posteriormente colocá-la na
valeta, com o objetivo de oferecer segurança.
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O relatório não foi concluído na data, devido o fato da Comissão não ter
conseguido ouvir os denunciantes e outros moradores prejudicados. Desta forma,
retornaram no dia 17 de fevereiro de 2016, às 9 horas e 30 minutos para ouvir outros
moradores. O Senhor Altamiro José Augusto relatou que parte das águas pluviais do
entorno do Terminal Rodoviário, após a abertura da valeta, foi desviada para a Rua Luiz
Pereira Celso, ocasionando enchente em toda sua extensão. Devido este fato, o
Município cancelou o contrato de locação de seu imóvel onde funcionava a Unidade
Básica de Saúde. Após, em conversa com o morador Saulo Leonardo Jesus Filho, neto
da Senhora Josefina Ferreira de Lima (denunciante), este relatou que sua residência está
sendo muito prejudicada com o alagamento, confirmando o agravamento, após o desvio
das águas através da valeta. Desta forma, foi necessário que a Senhora Josefina
efetuasse o fechamento da varanda de sua residência para que as águas da chuva não a
invadissem. O morador, Senhor Crispim Pereira da Silva, confirmou os depoimentos
dos moradores, tendo sua residência prejudicada.
Os membros ainda observaram que, quando ocorre o alagamento no entorno do
Terminal Rodoviário, o trânsito é desviado para Luiz Pereira Celso, o que ocasiona mais
transtornos aos moradores.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, os membros da Comissão solicitam que seja encaminhada
cópia ao Departamento Municipal de Obras, para que providencie a colocação de mais
bueiros na rua mencionada, como também no entorno do Terminal Rodoviário, com a
finalidade de melhorar a vazão das águas.

Sala Vereador Cícero Barbosa, 18 de fevereiro de 2016.
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