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Pedido de Providências: 09/2018 
Data: 10/04/2018 
 
 
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 providenciada mão de obra adequada para a execução do 

serviço de calçamentos e demais serviços, na estrada do bairro Bom 

Sucesso no sentido Observatório, antes do inicio do bairro São Rafael. 

Os Observatório já realizou a compra dos bloquetes e os mesmos já 

estão disponíveis no local, desde o início deste ano. Pedido feito pelo Sr. 

Luiz da Minas Tubo; 
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2. Que seja feita a manutenção adequada na Avenida Dr. Pedro Rosas, nº 

193, próximo a saúde mental, a via se encontra esburacada, assim, 

dificultando o trafego em geral. Pedido feito pelo morador Miller Diego; 

 

3. Que seja providenciado a colocação de telas atrás dos gols da quadra 

de esportes municipal do distrito de Luminosa, pois devido a falta da 

mesma, quando é praticado uma atividade esportiva, a bola está 

atingindo as casas vizinhas, trazendo transtorno como, quebrando 

janelas e telhados. Pedido feito pelo Sr. Miller Monte Sião e demais 

esportistas; 

 
 



CÂMARA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

 

2 

4. Reitero pedido nº 12/2017 de 10/05/2017, onde solicito que sejam 

construídos banheiros na quadra municipal de esportes da escola 

municipal Altino Pereira Rosa, no distrito de Luminosa, também 

aproveito para solicitar a construção de um portão que dará acesso da 

escola até a quadra; 

 

5. Que seja regularizada a questão da coleta de lixo, com informações 

reais sobre a mudança dos dias. Moradores alegam que estão gerando 

muitas dúvidas e não está sendo cumprido os novos dias que foram 

estipulados para a coleta de lixo; 

 

 

 

 
Marcos Adriano Romeiro Simões 

Vereador 
 
 


