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ANÁLISE 

 

 A Comissão reuniu no dia 16 de março de 2023, com a presença de todos os seus membros titulares, 

sobre a presidência do Ver. Cor Jesus Moreno e dos membros Pedro Marconi e Éder Damasceno. Em pauta, 

a denúncia do Ver. Jose Vicente de Oliveira, através do Requerimento 51/2023, devidamente aprovada em 

Plenário em 13 de março de 2023, onde pede o acionamento desta Comissão para apuração de denúncia dos 

moradores da Vila Nascimento na Comunidade do Corte de Pedra, a qual aponta mau uso da água do poço 

artesiano por um morador daquela localidade, o que vem prejudicando os demais  moradores devido a falta 

de água. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

A Comissão convidou a Secretária de Obras Municipais, Engenheira Paula Biazuti, a acompanhar a 

visita no local com a finalidade de apuraros fatos. O Vereador Marcos Felipe também acompanhou a visita. 

A visita ocorreu no dia 16 de março de 2023 às 8h.  

Em conversa com os moradores, os mesmos confirmaram  a falta de água em alguns periódos do 

dia. A Comissão esteve no local onde esta insatalada a caixa d’água e constatou que a mesma atende a 25 

famílias, contendo um registro de água que atende a todos os moradores e um segundo registro de 

exclusividade do morador denunciado, constatou também que esta caixa dágua está dentro do terreno do 

referido morador . 

   

CONCLUSÃO 

 

A Comissão sugeriu para a Secretária de Obras que o Município tomasse providências no sentido de 

desapropriar a área onde se encontra a caixa d’água, por ser a mesma de utilidade pública, e providenciar o 

fechamento do local para que apenas possa ter acesso o responsável por sua manutenção, providenciando, 

ainda, a retirada do registro exclusivo que atende o denunciado.  

 Diante do exposto, esta Comissão elabora o presente relatório que, após ser discutido e votado em 

Plenário, em caso de aprovação, deverá se encaminhado ao Executivo para que sejam tomadas todas as 

providencias cabíveis. 

 

É O RELATÓRIO. 

 

Sala Vereador Cícero Barbosa, 16 de março de 2023. 
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