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Pedido de Providência: 26 / 2017. 
Data: 22/11/2017 
 

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 providenciada a liberação de sinal de wifi nas principais praças tanto 

da cidade quanto dos Distritos Rurais, onde houve maior aglomeração de 

pessoas; e que seja estendido para todos os bairros do município. 

 

2. Que seja feita a limpeza e manutenção de todas as saídas de água, a partir do 

centro do bairro Bom Sucesso até o bairro das Posses; ( Reclamação dos 

moradores e produtores rurais, feirantes que saem de madrugada). 

 

3. Devido as épocas de chuvas estarem próximas, solicito que seja melhor 

divulgado nas redes sociais do Poder Executivo os números de telefones úteis 

para atendimento da população sobre assuntos como: Pontes em estado 

crítico, barreiras nas estradas e quedas de árvores.  

 

4. Reitero pedido 11/2017 de 03/05/2017, solicitando manutenção na estrada do 

bairro Alegre de Cima, incluindo também a roçada das laterais da estrada. 

Muita reclamação dos motoristas e moradores. 

 

5. Que seja elaborado um convênio junto ao SENAR/MG, para a disponibilização 

aos produtores rurais e toda população, dos cursos que a mesma aplica. 

(Panificação, Segurança no Trabalho, Fruticultura, etc.) 
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6. Que seja disponibilizado pelo poder executivo municipal para compra de 

pedra cascalho, para colocação pelo menos nos pontos mais críticos de 

todas as estradas do município e um plano de ação, devido as chuvas. 

7. Que sejam recolhidos todos os cães que ficam soltos na ruas da Cidade, 

muita reclamação das fezes espalhadas dos animais. 

 
 
 

Adriano Simões 
                                                              Vereador  


