
 
RELATÓRIO DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR 

 

Relator: Vereador Naamã Neil Resende da Rocha 

 

ANÁLISE 

Trata-se de solicitação da cidadã, Sandra Aparecida de Souza Oliveira, através 

da ouvidoria desta Casa Legislativa, sobre situação de estrada que liga a Rodovia Carandaí/Lagoa 

Dourada até a Comunidade do Capote e Cachoeirinha, passando próximo ao sitio do Promotor, 

Fazenda do Capote, Igreja do Capote até à Comunidade da Cachoeirinha, encaminhada a esta 

Comissão através do Oficio 55/2023, na 5ª Reunião Ordinária realizada em 27 de fevereiro de 

2023, recebida por esta Comissão em 2 de março de 2023. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

No dia 3 de março esta Comissão compareceu ao local, onde visitou todo o 

trajeto relatado nesta solicitação e constatou que a solicitação era realmente verdadeira e pertinente, 

mas que na semana do dia 27 de fevereiro até a data desta visita o serviço foi executado o que 

realmente era necessário, pois varios pontos desta estrada estavam intransitáveis o que por ora 

sanou essa situação. 

   

CONCLUSÃO 

 

 A Comissão constatou o problema e a veracidade desta solicitação, mas neste momento o 

problema já foi parcialmente resolvido e destaca alguns pontos que precisam de uma atenção 

maior, agora, no período de estiagem para que não tenhamos problemas no próximo período 

chuvoso e sugere ao Executivo que tome as seguintes providências: 

• Construção de um bueiro próximo à Fazenda do Capote em uma nascente de água que está 

infiltrando a estrada, (fotos do local em anexo); 

• Construção de mais um bueiro próximo à propriedade do Sr. Robson que atravessa um 

córrego aumentado a capacidade da passagem de água, isso é de fundamental importância para que 

evitemos problemas futuros e não impeça o direito de ir e vir, (fotos do local em anexo); 

Diante do exposto solicitamos que sejam enviadas cópias deste relatório ao Executivo e à 

Senhora Sandra Aparecida de Souza Oliveira. 

 

É O RELATÓRIO. 

 

Sala Vereador Cícero Barbosa, 24 de fevereiro de 2023. 
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