CÂMARA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Pedido de Providência: 03 / 2018.
Data: 26/02/2018

Exmo. Sr.
Aldo Henrique Chaves da Silveira
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 construído um bueiro para escoamento de aguas de
chuvas no terreno do Sr. Alex e Dona Valdívia, localizado na rua
Sebastião Pereira Serpa no Distrito de Luminosa. OBS: As aguas
das chuvas estão indo direto para dentro da casa do Sr. Alex,
umedecendo as paredes e trazendo muito transtorno para esta
família.
2- Reiterando nosso pedido, que seja feita a limpeza e manutenção
periódica em toda extensão da Avenida Manoel Joaquim, mais
conhecida como “Beira da Linha”.
3- Reiterando nosso pedido, que sejam construídas faixas elevadas ou
redutores de velocidade em toda extensão da Avenida Manoel
Joaquim (Beira da Linha).
4- Que sejas tomadas providências definitivas para solucionar o
problema o barro acumulado na Rua Luiz de Souza Vizotto. Pedido
feito pelo Sr. Tiago Weslei.
5- Passando este período chuvoso que seja feito o aterramento no
trecho da estrada do bairro Alegre de Cima em frente a propriedade
do Sr. Zelão e Sr. Felipe. Dificuldade por parte dos dois moradores
citados, em chegar em casa com seus automóveis.
6- Que sejam tomadas as devidas providências por parte do Poder
Executivo e Secretaria de Educação em relação as caronas nos
ônibus escolares do Município de Brazópolis. Muitas reclamações
dos Pais e alunos que utilizam o transporte escolar.
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7- Que seja reformado ou ampliado o abrigo da UNIPA que é destinado
para animais abandonados no Município de Brazópolis. Que seja
disponibilizado pelo Poder Executivo ajuda para castração dos
animais e fornecimento de rações para os mesmos.
8- Que seja feita a poda adequada nas árvores de cedrinho em frente a
propriedade do Sr. Zico Bastião que fica as margens da Estrada
Municipal, sentido São Bento do Sapucaí no Distrito de Luminosa.
9- Que seja feita a poda adequada nas árvores de cedrinho em frente a
propriedade do Sr. Oliveira e Dona Cristina, que fica as margens da
Estrada Municipal, no Bairro dos Bentos no Distrito de Luminosa.
OBS: Os pedidos números 8 e 9, são reclamações de motoristas de
ônibus escolares e caminhões onde os galhos dos cedrinhos estão
atingindo os vidros laterais dos veículos.
10- Que seja feita limpeza no Parque de Exposições Edson Eugênio
Fonseca.

Marcos Adriano Romeiro Simões
Vereador
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