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Pedido de Providências: 05/2018 
Data: 13/03/2018 
 
 
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 feita a devida manutenção na ponte localizada no bairro 
Paiolzinho, no Distrito de Luminosa, próximo a propriedade do Sr. 
Sebastião Marques e Sr. Gino Machado. Os pranchões de madeira da 
ponte estão soltos, colocando em risco os usuários tanto pedestres, 
quanto veículos e animais. 

2. Que seja feita a canalização das águas fluviais, que passam por dentro 
do terreno da Sra. Marieta Faria, localizado na Rua Gustavo Ferreira, no 
Distrito de Luminosa. A passagem da água no terreno está provocando 
erosão no mesmo, a valeta formada pela água, inclusive já proporcionou 
a morte de um animal da proprietária. 

3. Que seja feita a canalização das águas fluviais, que passam por dentro 
do terreno da Sr. Luiz Carlos do Prado, localizado na Rua Sebastião 
Pereira Serpa, no Distrito de Luminosa. A passagem da água no terreno 
está provocando a erosão do mesmo. 

4. Que seja feito o aterramento com entulhos em parte da Estrada 
Municipal Adolfo Rodrigues Simões, nos trechos: em frente à 
propriedade dos Srs. Nelson Marques, Sr. Otávio Marques, Sr. 
Sebastião Marques, Sr. Artur Faria e Sr. Gino Machado. 

5. Que seja feita a roçada das laterais da estrada municipal Ricardo Albano 
de Oliveira, saindo de Brazópolis, passando pelo Distrito de Luminosa e 
indo até a divisa com São Bento do Sapucaí-SP. 

6. Que seja feita a roçada das laterais da Estrada Municipal que inicia no 
Distrito de Luminosa em direção ao bairro Canta Galo, do Município de 
São Bento do Sapucaí-SP. 

7. Que seja feita a roçada das laterais e a devida manutenção da Estrada 
Municipal que liga o bairro do Tronco ao bairro Alegre, esta estrada tem 
início na propriedade do Sr. Valdermar Almeida, passando pela 
propriedade da família do Sr. Joaquim Pereira e terminando na 
propriedade do Sr. Agenor, já no bairro Alegre; 
 

 
 

Marcos Adriano Romeiro Simões 
Vereador 

 
 


