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ATA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA APURAR
IRREGULARIDADES NOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA OPERAÇÃO
“TAPA BURACOS" — REQUERIMENTO Nº 7098/2018.

DILIGÉNCIA EXTERNA:

Aos dez dias do mês de setembro de 2019, às 08:00 horas, reuniu-se a
Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI, que tem como objeto APURAR
IRREGULARIDADES NOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA OPERAÇÃO
"TAPA BURACOS", com a presença do seu presidente vereador Alessandro
Maraca e dos membros, vereadores Paulo Modas e Jean Corauci. O vereador,
também membro da CPI, Orlando Pesoti não compareceu tendo apresentado
justificativa. A Comissão se reuniu inicialmente na porta da Secretaria Municipal
da Infra Estrutura, situada nesta cidade, na Rua Patrocinio, nº 2929, Jardim
Paulistano, para, a partir de lá, acompanharem as equipes de “tapa buracos". A
CEE, estava acompanhada pela TV Câmara, além de outros órgão de imprensa
de nossa cidade.
A Secretaria de Infra Estrutura forneceu aos membros da CPI, o roteiro das
equipes próprias e terceirizadas.
O objetivo da diligência externa consistiu em verificar as condições atuais em
que estao sendo feitos os trabalhos das equipes de “tapa buracos", pois, na
última diligência efetuada, no mês de março do corrente ano, foram detectados
inúmeros problemas técnicos, em relação a equipe própria, como, falta de
preparação do local a ser reparado, além de falta de compactação, o que
causava perda de qualidade do serviço, necessitando constantemente ser
refeito. Também foram detectados problemas na equipe terceirizada, como,
recortes maiores que o necessário e falta de recorte em alguns buracos. Tais
problemas foram denunciados para a administração municipal, através de
requerimentos e ofícios da CPI e o objetivo desta diligência, foi conferir se os
problemas foram sanados.
O primeiro lugar a ser vistoriado, foi a rua Lafaiete Costa Couto corn a rua David
Salomão. No local, uma equipe própria estava tapando 04 (quatro) buracos
grandes. Os integrantes da CPI observaram que, em relação a última vistoria, o
trabalho melhorou, embora ainda esteja deixando a desejar, Estão fazendo a
limpeza do buraco e passando liga aderente antes de colocar a massa asfáltica.
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A compactação foi feita em apenas dois buracos, pois, o compactador
apresentou defeito e deixou de funcionar. Em um dos buracos, foi jogado massa
asfáltica em cima de uma boca de PV, demonstrando falta de cuidado na
execução do trabalho. Também foi observado que continua sem sinalização de
trânsito no local, ficando os funcionários expostos a riscos de acidente, pois, eles
ficam na rua e o trânsito continua fluindo normalmente, sem nenhum aviso de
que no local há homens trabalhando. A equipe estava composta por 10
trabalhadores, um caminhão e uma van, Não havia nenhum fiscal, pois, de
acordo com o motorista do caminhão, ele estava doente. Os membros da CPI
concluíram que com relação a equipe própria, ainda há muito que melhorar.
Em seguida, os integrantes da CPI se dirigiram até o bairro Avelino Alves Palma,
na rua Clarinda Brassoloto. Chegaram no local por volta das 10:00 horas, no
mesmo horário em que chegou a equipe terceirizada, O presidente da CPI,
vereadorAlessandro Maraca, fez uma observação sobre o horário de início de
trabalho da equipe. Nada justifica começar o trabalho no meio da manhã. Se
começassem as 8:00 horas, o trabalho renderia muito mais. Quando chegaram,
a rua já tinha mais de 10 demarcações em pouco mais de 100 metros. Cada
marca passaria pelo recorte antes de colocar a massa asfáltica. Na opinião dos
integrantes da CPl, o local deveria ser totalmente recapeado, em virtude do
grande número de buracos existentes. Não havia no local nenhum fiscal da
prefeitura para acompanharos trabalhos da equipe terceirizada.

Todas as intercorrências foram documentadas e as fotos e filmagens serão
anexadas aos autos.

Anexa a essa ata, mídia audiovisual com imagens dos locais vistoriados,
manifestações e entrevistas com os vereadores que compõem essa CPI. Nada
mais havendo a ser tratado a vistoria foi encerra- . :10 ras, da qual para
constar, eu Emir Aparecida Martins Paulino ª , servidora
desta CMRP,
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