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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 passada a patrol e feito o escoamento da água no morro da 
Loba, que dá acesso ao bairro Frei Orestes; 
 

2- Que seja providenciada uma cobertura na recepção da Delegacia de 
Polícia Civil, a recepção é apertada e não acomoda mais de 5 
(cinco) pessoas, com chuva ou sol as pessoas ficam no relento; 

 
3- Que seja reparada a iluminação pública no bairro do Alegre, ponto de 

referência “Cocheira do Freu”, aproximadamente 6 (seis) postes com 
problemas, todos em sequência; 

 
4- Que seja providenciada a manutenção da rede elétrica do Ginásio 

Poliesportivo de Brazópolis, fazer a troca das lâmpadas, pois 
algumas estão queimadas; 

 
5- Que seja providenciada a manutenção da cobertura do Ginásio 

Poliesportivo de Brazópolis, pois está ocorrendo infiltração de água, 
causando goteiras e danificando o piso; 

 
6- Que seja feita a manutenção da estrada do bairro Paiolzinho, esta 

estrada faz ligação entre o Distrito de Luminosa e o Município de 
Piranguçu, está estrada também é do caminho do Frei Galvão. A 
estrada está abandonada a 8 (oito) anos e os produtores de banana 
estão sendo penalizados pelas péssimas condições da estrada, 
devido os buracos a produção perde sua qualidade durante o 
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transporte, também vem ocorrendo avarias aos veículos (Toyota) e 
tratores que ali trafegam; 

 
7- Que seja providenciada a instalação de postes com iluminação 

pública no cemitério do Distrito de Luminosa. 
 

 
 

 
 
 
 

Adriano Simões 
                                                              Vereador  

  
 
 

 


