RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SERVIÇOS, OBRAS MUNICIPAIS E MOBILIDADE
URBANA
Relator: Vereador Pedro Marconi de Sousa Rodrigues
ANÁLISE
Diante da denúncia apresentada pelo Vereador Milton Euzébio de Oliveira,
através do Requerimento 54/2019, onde solicita o acionamento da Comissão para analisar o estado
de conservação das Ruas José Silvério da Mata, Maria Gabriela da Silva, Avenida Gentil Pereira Lima e
Antônio Horário Vieira, todas no Distrito Pedra do Sino e a situação que se encontram os córregos do
Distrito, especificamente próximo à quadra desportiva e próximo à COPASA (sentido Olhos D'Água).

FUNDAMENTAÇÃO
Aos 25 dias do mês de abril de 2019, às 11h40, os membros da Comissão
deslocaram ao Distrito de Pedra do Sino para apurar as denúncias acima mencionadas.
Em relação à Rua José Silvério encontra-se em péssimo estado de
conservação, apesar da Comissão já ter emitido relatório sobre a situação no ano de 2018 e
encaminhado ao Executivo, até o momento não foram tomadas nenhuma providência.
Quanto as Ruas Maria Gabriela da Silva e Avenida Gentil Pereira Lima,
também encontram-se em péssimo estado de conservação.
No que se refere a Rua Antônio Horácio Vieira, existem vários depósitos de
entulhos sobre as calçadas.
Quanto aos córregos (esgoto) que cortam o Distrito de Pedra do Sino,
encontram-se cobertos por matos e com mau cheiro “insuportável”.
Fotos anexas.
CONCLUSÃO
Diante do acima exposto, os membros desta Comissão concluem que o
Executivo tome as seguintes providências:
No que se refere as ruas que seja feita recomposição e limpeza e retirada de
entulhos, com intuito de melhorar o tráfego de veículos e fluxo de pedestres.
Quantos aos Córregos que seja feita limpeza em toda sua extensão a fim de
melhorar o escoamento evitando o acumulo de dejetos e o mau cheiro.
Desta forma, esta Comissão sugere que este relatório seja encaminhado ao
Executivo para que tome as providências cabíveis.
Carandaí, 25 de abril de 2019.
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