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RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SAÚDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE. 

Relator: Vereador Pedro Marconi de Souza Rodrigues. 

ANÁLISE 

A Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente, composta pelos Vereadores 

Lucimar Lima Neves, Osmar Severino de Souza e Pedro Marconi de Souza Rodrigues, 

reuniram-se ordinariamente no dia 23 de março de 2016, às 11 horas, para apurar o 

Requerimento 29/2016, do Vereador Geraldo, onde agentes de endemias e moradores, 

denunciam abandono de veículos em terreno baldio no Bairro Ponte Chave. 

FUNDAMENTAÇÃO 

 Em visita ao local os Vereadores constataram que existem veículos abandonados no 

terreno baldio, localizado no final da Rua Washington Luiz Gravina, no Bairro Ponte Chave. 

Em conversa com a moradora Jaqueline Rodrigues de Oliveira, residente na casa de nº. 95, ao 

lado do terreno, esta nos informou que o mesmo, além dos veículos abandonados, encontra-se 

cheio de mato, ocasionando o aparecimento de ratos, cobras, dentre outros animais. Informou 

que já pediu ao proprietário que efetuasse a limpeza do terreno e até, o momento, este não 

providenciou. 

CONCLUSÃO 

Diante do exposto, os membros da Comissão constataram a veracidade das informações 

relatadas no requerimento. 

 Para tanto, solicita que seja encaminhada cópia deste relatório ao Departamento 

Municipal de Fazenda, para que seja notificado o proprietário do terreno e seja cumprido o 

Código de Posturas, notadamente o art. 26: 

Art. 26. Os proprietários de lotes e terrenos em áreas urbanizadas são 

obrigados a cercá-los, bem como mantê-los em perfeito estado de 

limpeza, capinados e drenados.(grifo nosso) 

Ainda, cópia deste relatório à Vigilância Sanitária. 

 Anexas, as fotos que constatam o relato. 

 

É o RELATÓRIO. 

Sala Vereador Cícero Barbosa, 23 de março de 2016. 
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