CÂMARA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Pedido de Providência: 05/ 2017.
Data: 08/03/2017

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 providenciada uma rotatória em frente à Padaria Três
Irmãos, como se encontra atualmente o trânsito está confuso
devido à alta circulação de veículos e pedestres e a falta de
sinalização;
2- Que seja construída cerca com alambrado ao redor do terreno da
Quadra da Escola Municipal Altino Pereira Rosa, no Distrito de
Luminosa, pois a obra da quadra se encontra parada e a mesma
está sendo usada indevidamente;
3- Que seja feita a manutenção da estrada do Caminho da Fé,
saindo do Bairro do Canta Galo – SP até o Bairro do Quilombo
no Distrito de Luminosa;
4- Que seja removido parte do barranco localizado na Rua Antônio
Pereira, em frente à casa do Sr. Tião da Sartori, o barranco tira a
visibilidade dos motoristas, pedestres e ciclistas, tanto na subida
quanto na descida;
5- Que seja providenciada a calçada para pedestres na Rua Antônio
Pereira e por toda extensão da Avenida Bela Vista, iniciando na
saída para o Distrito de Luminosa até o Trevo do Frei Orestes;
6- Que seja instalado poste com iluminação na Travessa Vereador
José Ribeiro da Chagas no Distrito de Luminosa, essa travessa
faz ligação entre as Ruas Euclides Cintra e Rua Gustavo
Ferreira, se possível incluir a Travessa Vereador José Ribeiro da
Chagas no projeto de calçamento que está em andamento na
Rua Gustavo Ferreira;
7- Que seja feito aterro e roçada das laterais na estrada que dá
acesso ao Bairro dos Lucios, no Distrito de Luminosa;
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8- Que seja feita a cerca em volta do gramado em frente à
lanchonete da Sra. Gabriele Ribeiro no Distrito de Luminosa,
evitando assim, que o local seja utilizado como amarrador de
animais, gerando mau cheiro no entorno, sendo que já existe o
amarrador de animais ao lado;

Adriano Simões
Vereador
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