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Exmo. Sr. 
Wagner Silva Pereira 
DD. Presidente da Câmara Municipal de Brazópolis 
 

 
O Vereador que este subscreve, após a tramitação regimental e 

ouvido o Plenário, seja encaminhado ao Executivo, os seguintes pedidos de 
providências. 

 
   

1- Que seja realizada a manutenção na Travessa Vicente de Paula 
Pinto, pois se refere a um morro onde os bloquetes se soltaram, 
alguns afundaram correndo riscos de acidentes para as pessoas que 
passam pela via e também os carros que trafegam por ela estão 
sendo danificados (ficando sem escapamentos) devido encostar o 
assoalho no chão quando passam pelo buraco; 
 

2- Que seja avaliado a possibilidade de colocar uma academia ao ar 
livre na Praça Nossa Senhora Aparecida, a pedido dos moradores 
do setor. Pois segundo eles, as academias que existem na cidade 
são muito longe e muitas pessoas não têm condições de se 
deslocarem para fazer as atividades; 

 
3- Que seja realizada a manutenção na Praça Sinha, a pedido dos 

moradores, pois está em situação precária: Segue o que tem que ser 
feito: 

a. Realizar podas das arvores, pois as mesmas estão próximas 
a rede elétrica; 

b. Capina e poda na grama da praça e árvores que cercam a 
mesma; 

c. Tampar um buraco em uma das calçadas, onde existe um 
buraco grande, que está caminhando para um 
desmoronamento, que poderá ocasionar acidentes com 
pessoas que passarem pela calçada; 



CÂMARA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Plenário Legislativo Vereador Dr. Euclides Machado de Souza 

Praça Wenceslau Braz, s/nº - CEP 37.530-000 – Fone: (XX35) 3641-1046 
 

d. Manutenção de um único poste que tem na praça, que a 
muito tempo não está funcionando, deixando o local no 
escuro; 

e. Realizar se possível a pintura ao arredor da praça.  
 

 
 
 
 

Carlos Adilson 
Vereador 

  
 
 
 

 
 
 

 
 


