
 
REPRESENTAÇÃO Nº. 26/2016 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

 

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

presente Representação, a ser encaminhada a empresa INVEPAR Rodovias – VIA 040, 

reiterando as solicitações e pedidos de informações contidos nas Representações nº. 

9/2015 e 25/2015, que já foi encaminhada à empresa. 

 
REPRESENTAÇÃO Nº. 9/2015 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, 
 

Apresento, nos termos do artigo 124, III, do Regimento Interno, a presente Representação, a ser encaminhada ao Gerente do 

Contrato de Concessão da Empresa INVEPAR Rodovias, no sentido que providencie o desvio de uma enxurrada que desce da 
rodovia BR-040 pra o Bairro Vale Verde, no trecho compreendido entre a balança e o trevo de acesso à cidade.  

Sugiro que faça uma avaliação ou visita ao bairro, que após as chuvas algumas de suas ruas ficam tomadas pela lama levada 

pela enxurrada, chegando ao ponto dos moradores não conseguirem tirar seus carros das garagens. 
As ruas que apresentam estes problemas são: Lírio do Campo, Palmas, Palmeira e Flor de Liz. 

Procurou-me nesta Casa a Senhora Conceição Ferreira da Silva Oliveira, moradora da Rua Flor de Liz, nº. 321, acompanhada 

de seu filho Jefferson Vitor de Oliveira, pois se sentiram muito prejudicados, estando com a perna fraturada, não conseguiram 
tirar o carro da garagem.  

 

Sala Vereador “Cícero Barbosa”, 10 de abril de 2015. 
 

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA 

-Vereadora- 

 
REPRESENTAÇÃO Nº. 25/2015 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

 
Apresento, nos termos do artigo 124, III, do Regimento Interno, a presente Representação, a ser encaminhada ao Gerente do 

Contrato de Concessão da Empresa INVEPAR Rodovias, reiterando a Representação nº. 9/2015, no sentido que providencie o 

desvio de uma enxurrada que desce da rodovia BR-040 pra o Bairro Vale Verde, no trecho compreendido entre a balança e o 
trevo de acesso à cidade.  

Sugiro que faça uma avaliação ou visita ao bairro, que após as chuvas algumas de suas ruas ficam tomadas pela lama levada 
pela enxurrada, chegando ao ponto dos moradores não conseguirem tirar seus carros das garagens. 

As ruas que apresentam estes problemas são: Lírio do Campo, Palmas, Palmeira e Flor de Liz. 

 

Sala Vereador “Cícero Barbosa”, 1º de outubro de 2015. 

 

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA 

-Vereadora- 

 

 

Sala Vereador “Cícero Barbosa”, 1º de junho de 2016. 

 

 

 

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA 

-Vereadora- 


