
 
 

REPRESENTAÇÃO Nº. 14/2014 

 

 

Da Comissão de Serviços e Obras Municipais. 

 

À Mesa Diretora da Câmara Municipal. 

 

 

Apresento, nos termos do artigo 124, III, do Regimento Interno, a presente 

Representação, a ser encaminhada à MRS Logística, considerando o relatado a seguir: 

Em 8 de maio de 2014, recebemos nesta Casa Legislativa, correspondência da 

Associação dos Moradores do Bairro Olímpico, conforme segue anexa, relatando sobre 

a situação da passagem de nível, localizada no Bairro citado.  

 Após, esta correspondência foi devidamente encaminhada à Comissão de 

Serviços e Obras Municipais, na 15ª Reunião Ordinária, para providências. 

 Desta forma, os membros da Comissão, vereadores Geraldo, Pedro Marconi e 

Naamã, no dia 22 de maio de 2014 compareceram até o local para averiguar a situação 

exposta, e, após visita in loco, onde foram recebidos pelo morador João Batista da Silva 

e demais moradores, que nos conduziram até o local que assim requerem que seja 

construída a passagem de nível, apresentam as seguintes providências junto à empresa:  

 Existe a necessidade de fazer uma única passagem de nível, com rampa, que 

ofereça condições de se ter a visão dos dois lados, que seja nivelada com os 

trilhos, desde que nivelada em cima da linha, que seja iluminada, para que 

ofereça segurança aos usuários dos Bairros Olímpico, Rosário, Santana, 

Caolim, Estação, Vila Real e COHAB, pois existe um trânsito intenso de 

pedestres, estudantes e moradores no local. 

Os moradores, ainda, nos relataram que estão dispostos a organizarem uma 

mobilização nestas passagens, caso a empresa não tome as devidas providências. 

A Comissão fotografou o local, conforme fotos em anexo.  

A Comissão solicita que a empresa encaminhe um representante a esta Casa 

Legislativa, para conhecer a situação e comparecer ao local indicado pelos moradores. 

 

Sala das Comissões, 23 de maio de 2014. 

 

___________________________________________ 

Geraldo Francisco Gonçalves 

Comissão de Serviços e Obras Municipais 

 

______________________________ 

Naamã Neil Resende da Rocha 

Comissão de Serviços e Obras Municipais 

_______________________________ 

Pedro Marconi de Souza Rodrigues 

Comissão de Serviços e Obras Municipais 

 


