CÂMARA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Pedido de Providência: 18 / 2017.
Data: 20/09/2017

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 analisada a possibilidade de instalação de bebedouros em
todos os prédios públicos de responsabilidade da Prefeitura, ponto
de maior reclamação no Postinho de Saúde;
2- Que seja realizada a canalização onde é despejado o esgoto do
Bairro Bela Vista, no sentido do bairro Frei Orestes, a reclamação
referente ao odor é muito grande;
3- Que seja verificado com um Engenheiro Elétrico, a situação dos
aterramentos dos prédios públicos Municipais, que possuem telhas
metálicas, quadras esportivas, poliesportivo, arquibancada do campo
municipal, Mercado Municipal, etc.
4- Que seja realizada a reforma da Guarita/ Ponto de ônibus na estrada
que liga Brazópolis ao Distrito de Luminosa, referência entrada da
casa da Dona Zica;
5- Que seja retirada uma lixeira na Rua João Odorico, em frente os
números 39,11 e 14, está lixeira se encontra dentro da rua, seria
necessário remove-la e colocá-la novamente na calçada,
respeitando o espaço de 20 cm, conforme padrão adotado para as
lixeiras novas que foram colocadas no Município.
6- Que seja providenciada a limpeza das ruas com uso de herbicidas,
com o avanço da tecnologia e com novas pesquisas, hoje já se
encontram no mercado herbicidas ecologicamente feitos para não
prejudicar o meio ambiente;
7- Que seja regularizado e sinalizado o trânsito em frente à padaria três
irmãos, dando acesso sentido Hospital, Mercadinho Real,
Rodoviária, inclusive com a possibilidade de via de mão única na
Plenário Legislativo Vereador Dr. Euclides Machado de Souza
Praça Wenceslau Braz, s/nº - CEP 37.530-000 – Fone: (XX35) 3641-1046

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Euclides Cintra, sentido Mercadinho Real, onde esta semana
houve um acidente com um cidadão.

Adriano Simões
Vereador
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