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Exmo. Sr. 
Wagner Silva Pereira 
DD. Presidente da Câmara Municipal de Brazópolis-MG 
 

 
O Vereador que este subscreve, após a tramitação regimental e 

ouvido o Plenário, seja encaminhado ao Executivo, os seguintes pedidos de 
providências. 

 
   

 
1. Reiterando meu pedido número 22-2017, onde peço que seja feita a 

manutenção na estrada vicinal, que liga o Distrito de Luminosa ao bairro 

Cachoeirinha, dando acesso a casa do Sr. Antônio Paula, Aparecida 

Paula, Tereza Paula, Luiz Paula e fazenda do Sr. Paulo Manoel Rodrigues 

(Paulo Nhana). Obs: Este pedido não foi atendido, só que na resposta do 

ofício nº 370/2017 enviado pela Prefeitura, diz que já foi realizado. 

2. Que seja regulamentando a colocação de placas de nomes das ruas no 

Distrito de Luminosa, estendendo este pedido para a Cidade. 

3. Que seja feito a roçada nas laterais da Estrada Vereador Ricardo Albano 

de Oliveira, saindo de Brazópolis até a divisa com São Bento do Sapucaí-

SP, sentido Campos do Jordão-SP. Trecho mais crítico na fazenda do 

Joãozão. 

4. Que seja feita a demarcação do campo de futebol (Estádio Dr. 

Ataliba de Morais), com cal. Também que seja feito a limpeza 

(roçada) no entorno do Campo, principalmente na lateral da MG 295. 
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5. Que seja providenciado uma lixeira tipo container na entrada do 

bairro Cachoeirinha, próximo ao ponto de ônibus. O lixo está sendo 

colocado no chão e os animais espalham pela estrada, chegando até 

rio. 

6. Que seja refeita a lombada, se possível, fazendo uma faixa elevada 

na rua Sete de Setembro em frente aos números 237 e 250. Devido 

ao movimento intenso de veículos, principalmente ônibus e 

caminhões, esta lombada afundou. Que também seja regulamentado 

o sentido da mão para os veículos e pinturas do meio fio. Pedido dos 

moradores, Antonio Mauro Soares e Dona Terezinha Maria. 

7. Que seja solicitado junto a Empresa Remo a manutenção em toda 

extensão de rede de iluminação pública, da saída de Brazópolis até a 

entrada do bairro Alegre.  

8. Que seja recolhido o lixo que está no chão, em volta da lixeira que se 

localiza perto da casa do Sr. José Capituva, entrada do bairro Alegre.  

 

 
 
 
 
 
 
Adriano Simões 

                                                            Vereador  
  

 
 

 


