RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SERVIÇOS, OBRAS MUNICIPAIS E
MOBILIDADE URBANA
Relator: Vereador Geraldo Francisco Gonçalves
ANÁLISE
Trata-se de denúncia apresentada pelo Vereador Milton Euzébio de Oliveira
através do Requerimento nº. 129/2019, encaminhada a esta comissão pelo Presidente através
do Ofício nº. 413/2019.
O requerente solicita a averiguação do patrolamento feito nas estradas que
dão acesso à comunidade de Palmeira, visto que os bueiros estão entupidos e o cascalho
encontra-se acumulado nas margens.
FUNDAMENTAÇÃO
Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2019, às 9 (nove) horas, os
membros da comissão Vereadores Geraldo Francisco e Milton Euzébio, sem a presença do
Presidente da Comissão Vereador Pedro Marconi, que justificou sua ausência por motivo de
viagem, ao chegarem ao distrito Pedra do Sino foram recebidos pelos Senhores Aloísio
Barbosa de Resende e Cléber Lúcio da Mata, que os acompanharam pela visita às estradas de
Palmeira, Capão Grande e estrada do Sr. Toshio.
A comissão verificou que apesar das estradas terem sido patroladas, alguns
pontos ainda faltam ser encascalhados, como também, a limpeza e desentupimento das cabeças
dos bueiros e a abertura das canaletas que segue as marginais das referidas estradas.
A comissão, também, verificou que existem alguns lugares que necessitam
de um processo de roçada e alguns trechos necessitam ser encascalhados, por entender que no
período chuvoso os caminhões que trafegam carregados de mercadorias por aquelas locais
poderão ter problemas de agarramento.
CONCLUSÃO
Diante de todos os fatos acima narrados, esta comissão conclui que há a
necessidade das máquinas e caminhões do município retornem àquelas estradas, com a
finalidade de verificarem e concluírem o término do serviço, antes do período chuvoso ou mais
breve possível.
Desta forma, concluímos pelo envio deste relatório ao Departamento de
Obras do Município, para as devidas providências.
Segue anexo, fotos do local.
É o relatório.
Carandaí, 29 de outubro de 2019.
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