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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 disponibilizado o caminhão da prefeitura para transporte de 

pedra cascalho que serão compradas com recursos dos produtores 
rurais do Distrito de Luminosa (Bairros dos Bentos, Quilombo e 
Sertãozinho). Transporte será da Mineração Correia até os Bairros. 

 

2- Que sejam colocadas lixeiras de pequeno porte em praças, em frente 
escolas e comércios. Nossa cidade, bem como os bairros rurais não 
possuem lixeiras deste tipo e os cidadãos não tem onde depositar 
pequenos papéis, etc. 

 
3- Que seja feita manutenção periódica da Estrada Brazópolis passando 

por Luminosa até divisa com o Município de São Bento do Sapucaí – SP 
, com a roçada dos matos na beira da Estrada juntamente com operação 
Tapa Buracos que poderá ser feito com pedra cascalho.  

 
 
4- Que sejam feitas limpezas das valetas com retro escavadeira por toda  

extensão da Estrada Municipal Ricardo Albano de Oliveira. Pontos 
críticos: Em frente a Fazenda do Sr. José Félix – Em frente a casa da 
Dona Zica – Juntamente com a limpeza das valetas que sejam 
revisados todos os bueiros.   
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5- Que seja destinado permanente para o Distrito de Luminosa e Bairros 

vizinhos uma retro escavadeira e um caminhão caçamba para 
manutenção das estradas rurais.   Devido ao grande escoamento da 
produção e bairros populosos que dependem exclusivamente das 
estradas rurais.       

             
6- Que seja feita a manutenção da estrada vicinal do bairro Boa Vista , no 

Distrito de Luminosa. Esta estrada beneficia os seguintes produtores: 
Luis Barbino, José Wagner Dias, Miguel Pedro e Filhos, José Claudio de 
Lima, Paulo Rodrigues (Inhana) e Carlos Roberto da Silva. 

 
 

 
 
 
 
 

Adriano Simões 
                                        
                                                          Vereador  


