
CÂMARA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Plenário Legislativo Vereador Dr. Euclides Machado de Souza 
Praça Wenceslau Braz, s/nº - CEP 37.530-000 – Fone: (XX35) 3641-1046 

 

 Pedido de Providência:  02 / 2018. 

Data: 20/02/2018 

 

Exmo. Sr. 
Aldo Henrique Chaves da Silveira 
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- Solicito ao departamento competente, uma solução imediata 

referente ao risco de queda de uma árvore em uma residência e na 

rede elétrica na Avenida Dr. Manoel Joaquim, 568, Bairro Estação. A 

árvore está tomada por cupins. 

 

 

2. Reiterando meu pedido, solicito ao Departamento de Obras, solução 

para vazamento de esgoto e buraco na Travessa Mario Silva, entre 

as residências 291/146 (próximo a escola Nossa Senhora Aparecida 

– Bairro Alto da Glória). 
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3. Solicito ao Departamento de Obras, melhorias na Rua Dr. Pedro Rosa, 155, 

Centro.  

Obs: Os veículos estão passando pelos buracos e pequenos pedaços de 

asfalto estão sendo lançados dentro das residências e calçadas. 

 

4. Solicito manutenção na estrada após a encruzilhada da cachoeira no início 

da estrada que vai para a torre no bairro Alegre de Baixo; 

5. Reitero pedido de providência do dia 29/03/2017, onde solicitei providências 

ao Setor de Obras, próximo a residência da Sra. Maria de Fátima, onde 
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quando chove, forma-se uma cachoeira, entra água na residência e corre-

se o risco de desbarrancar (Bairro dos Machados, Bom Sucesso).  

Obs,: Recebemos a resposta da Prefeitura Municipal no dia 18/04/2017 que 

seria pedido urgência ao Setor de Obras, porém, nada foi feito até o 

momento; 

6. Solicito ao Poder Executivo que faça parcerias com empresas de cidades 

vizinhas, provendo auxílio no transporte para locomoção até outro município 

e que seja criado um banco de dados com currículos pela Secretaria de 

Assistência Social para que sejam distribuídos para essas respectivas 

empresas.  

Obs.: Sabemos das dificuldades para atender a demanda de falta de 

empregos em nosso Município. Está na hora de fomentar novas 

oportunidades com novas alternativas; 

7. Solicito limpeza das margens do Lago Municipal situado no bairro Frei 

Orestes. Moradores alegam que o local está abandonado; 

8. Que seja feita a limpeza do Escadão na Rua Gonçalves Torres; 

9. Solicito ao departamento de Obras que seja feita uma lombada na Rua 

Professor Deoclécio Campos Caridade, próximo ao número 180, bairro Frei 

Orestes. (Pedido do Ver. Presidente da Câmara, Ver. Aldo Chaves). 

OBS.: A solicitação se faz devido ao grande número de crianças na rua e os 

veículos que ali transitam exercem grande velocidade, pondo em risco as 

mesmas. 

10.Reitero pedido de 15/02/2017 em já solicitava que seja colocado um 

redutor de velocidade ou lombada, próximo ao Mercadinho Martins na Rua 

Capitão Gomes. Muitos veículos passando em alta velocidade e o fluxo de 

crianças é muito grande devido ao colégio, supermercados e lojas. 
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Sérgio Eduardo Pelegrino Reis 

                                                            Vereador 


