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Pedido de Providências: 13/2018 
Data: 17/04/2018 
 
 
Exmo. Sr.  
Vereador Aldo Chaves 
DD. Presidente, da Câmara Municipal de Brazópolis 
 

O Vereador que este subscreve, requer que, após tramitação regimental 
e ouvido o Plenário, seja encaminhado ao Prefeito Municipal, solicitando o 
atendimento aos seguintes pedidos de providências: 
 

1. Que seja realizado a limpeza e capina na Travessa Augusto de 

Carvalho, devido à mato alto, a pedido dos moradores do setor. 
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2- Que seja realizado o conserto e manutenção na estrada Serra dos 

Torres, bem como roçadas. A pedido dos moradores. 

 

3- Que seja colocado uma placa proibindo a colocação de lixos ou uma 

lixeira entre a Rua Capitão José Maria, próximo ao nº468, cruzando 

com a travessa Maria Senhorinha. Os moradores dos arredores 

estão colocando lixo entre estas ruas na sexta-feira, ficando dias o 

lixo parado causando mau cheiro e cachorros espalhando tudo pela 

rua.  

 

4- Que seja realizado à manutenção e conserto de toda a extensão da 

estrada do Lago da Serra, bairro Lago da Serra e Serra dos 

Mendonças, conforme visita realizada com o Sr. Rafael, responsável 

pelas estradas. Seguem os serviços a serem realizados: 

a. Desentupir um bueiro (passagem de água) no bairro Serra dos 

Mendonças, próximo ao mata burro e terreirão de café; 

b. Manutenção na estrada que da acesso ao bairro Lago da 

Serra e dentro do bairro, pois está intransitável com enormes 

buracos e pedras, dificultando à passagem de carros, bem 

como transporte escolar; 

c. Avaliar a possibilidade de retirada de um mata burro dentro do 

bairro Lago da Serra, pois há perigo de carros, como 

transporte escolar cair dentro do mesmo, como já ocorreu; 

d. Arrumar o trecho próximo ao Rancho Bartes, onde necessita 

de manutenção para que as águas não parem neste setor, 

pois devido ao desnivelamento, quando chove á agua para 

causando transtorno aos moradores e carros que passam por 

lá jogando barro nas casas e pessoas; 

e. Que seja feito um bueiro próximo a casa da fazenda, no 

terreno Goiabal, pois devido a grande quantidade de água das 

chuvas que vem do lago da serra e do terreno Goiabal, casa 

erosão e muitos buracos na estrada, com isso à água será 
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desviada até o lago municipal, mantendo a estrada em boas 

condições. 

 

 
 

Carlos Adilson 
Vereador 

 
 
 
 

 


