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Pedido de Providências: 12/2018 
Data: 15/05/2018 
 
 
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 manutenção no calçamento da Rua Milton Campos, no 

Distrito de Luminosa, em frente a oficina mecânica do Sr. Luiz Alberto, 

onde foram colocadas as manilhas para escoamento das águas da 

chuva e após essa obra, o calçamento no local, passou a afundar e está 

afundando a cada dia mais, inclusive já está danificando veículos. 

2. Que seja feita a devida manutenção da estrada que liga o bairro do 

Tronco no Distrito de Luminosa ao bairro Alegre, próximo a propriedade 

do Sr. Agenor. 

3. Que seja feita a devida manutenção no trecho da estrada do bairro 

Sertãozinho, do Distrito de Luminosa, que passa pelas propriedades do 

Sr. Carmo Arlindo e Sr. José Carneiro da Fonseca. 

4. Que seja providenciado uma proteção em forma de grade ou alambrado, 

para a quadra municipal da escola municipal Altino Pereira Rosa, no 

Distrito de Luminosa, pois aos fundos dos gols, o muro é baixo e quando 

as pessoas estão praticando esportes, a bola está sendo lançada nas 

casas vizinhas, ocasionando quebra de janelas e telhados. 

5. Que seja feita a reforma da ponte localizada na estrada municipal Adolfo 

Rodrigues Simões, que liga o Distrito de Luminosa ao Município de 

Piranguçu, a referida ponte é de madeira e está em estado precário, 

devido ao alto fluxo de cargas pesadas, é necessária a reforma e 

substituição para manilhas de concreto, já visando a não necessidade 

de manutenções futuras. Obs.: A referida ponte se localiza próxima a 

fazenda do Sr. Gino Machado. 
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6. Que seja feita a devida manutenção com aterro nos pontos críticos da 

estrada que liga Brazópolis ao Município de São Bento do Sapucaí-SP. 

7. Que seja feito a limpeza do entorno lixeira localizada próxima a entrada 

do bairro Alegre, pois o lixo da mesma, se encontra espalhado pelo 

chão, o que pode gerar a proliferação de animais, contaminação do solo 

e consequentemente contaminação do lençol freático. 

8. Que seja feito o recolhimento do lixo no bairro Valentins, no Distrito de 

Luminosa, pelo menos de 15 em 15 dias, pois o mesmo não está sendo 

realizado. Obs.: O bairro referido se localiza a 300m do centro do Distrito 

de Luminosa. 

9. Que seja providenciada a visita da Vigilância Sanitária para a vistoria do 

telhado do Mercado Municipal, pois houveram denuncias de que o 

mesmo se encontra completamente dominado por pombos, que 

sabemos ser animais transmissores de doenças, além da caixa de água 

do mesmo, que ainda é de amianto, a qual, sabemos também que sua 

comercialização é proibida no Brasil. 

10. Que seja verificado por parte do poder Executivo Municipal a 

possibilidade de pagamento de horas extras para os funcionários que 

trabalham na manutenção das estradas rurais. Justificativa: Dependendo 

da localidade que está sendo executado o serviço, os trabalhos se 

encerram às 15:00 hs, pois os funcionários tem que retornar para a sede 

às 16:00 hs e o tempo perdido é muito grande em comparação ao 

dinheiro economizado pelo não pagamento das horas extras. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Marcos Adriano Romeiro Simões 
Vereador 

 
 


