RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SERVIÇOS, OBRAS MUNICIPAIS E
MOBILIDADE URBANA
Relator: Vereador Pedro Marconi de Sousa Rodrigues
ANÁLISE
Trata-se de requerimento dos moradores do Bairro Cruzeiro, protocolado
nesta Casa sob o nº. 196/2019, que posteriormente, foi encaminhada à Comissão de
Serviços, Obras Municipais e Mobilidade Urbana, pelo Presidente da Câmara Municipal
através do Ofício nº. 118/2019.
Os moradores relatam a situação vivenciada no bairro, em razão da não
pavimentação da Rua Bento José Pacheco.
FUNDAMENTAÇÃO
Aos 23 dias do mês de maio de 2019, às 11h, os membros da Comissão,
se dirigiram ao local para averiguarem o pedido dos moradores conforme requerimento e
abaixo-assinado.
Chegando ao local verificamos a necessidade de pavimentação (asfalto
ou calçamento) de parte da Rua Bento José Pacheco, aproximadamente de 150 mts, visto
ser bem visível a intensa poeira quando um veículo passa por aquela rua, o que prejudica os
moradores e os pedestres que por ali transitam.
A Comissão verificou que as saídas de água encontram-se interrompidas,
por não terem sido concluídas.
CONCLUSÃO
Diante do acima exposto, a Comissão conclui pela necessidade do
calçamento ou asfaltamento da rua, com a finalidade de reduzir o desconforto causado aos
moradores pela poeira, que os prejudica de diversas maneiras, tais como: manter as casas
com as janelas fechadas a fim de evitar o acúmulo de poeira, o que favorece a proliferação
de ácaros e mofo no interior das casas, o que contribui para o surgimento de doenças
respiratórias.
Os membros das Comissões opinam que seja encaminhada cópia do
relatório ao Executivo Municipal e a um dos representantes do Bairro Cruzeiro.
Seguem anexas, as fotos do local.
É o Relatório.
Carandaí, 23 de maio de 2019.
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