RELATÓRIO CONJUNTO DAS COMISSÕES DE SERVIÇOS, OBRAS MUNICIPAIS
E MOBILIDADE URBANA E DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
Relator: Vereador André Luiz de Melo
ANÁLISE
Trata-se da Indicação 27/2020, apresentada pelo Vereador Pedro Marconi de
Sousa Rodrigues, encaminhada a esta comissão pelo Presidente através do Ofício nº. 53/2020.
Através da Indicação 272020, o Vereador Pedro Marconi sugeri ao Poder
Executivo Municipal que sejam tomadas providências quanto ao escoamento de águas pluviais
no Bairro Vila Real.
FUNDAMENTAÇÃO
Aos dezessete dias do mês de março de 2020, às 16h, os Vereadores Andre
Luiz de Melo, Pedro Marconi de Sousa Rodrigues, Milton Euzébio de Oliveira, Geraldo
Francisco Gonçalves e Éder Damasceno Silva, nos dirigimos no Bairro Vila Real para
averiguarmos a procedência da Indicação.
Chegando lá, debaixo de uma forte chuva, podemos constatar a veracidade
dita pelos denunciantes (moradores). O volume de água que desce pela Rua Dr. Hélio Rocha
realmente é impressionante devido à quantidade exagerada. Não há se quer um bueiro em toda
extensão da rua, para fazer capitação das águas pluviais. Os transtornos aos moradores são
evidentes, principalmente no período de chuva, onde a falta de um escamento eficaz faz com a
água chegue a entrar em algumas residências.
Os moradores cientes de seu papel providenciaram muros e passeios em seus
lotes, e inconformados com a inércia do Executivo, visto que há vários anos estão sofrendo
com esse problema, mesmo com vários requerimentos feitos pelos moradores (conforme fotos
e documentos anexos).
CONCLUSÃO
Diante do exposto, as Comissões entendem que este Relatório deva ser
encaminhado à Prefeitura Municipal, para tomar as devidas providências de ir até local analisar
a situação que os moradores passam e resolver o problema.
É o relatório.
Carandaí, 17 de março de 2020.
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