CÂMARA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Pedido de Providência: 04 / 2017.
Data: 08/02/2017

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 verifique a possibilidade da colocação de um corrimão no “Escadão” da
Rua Gonçalves Torres. Muitos moradores idosos usam a escada e tem muita
dificuldade de acesso. Podemos contar com a ajuda dos moradores para
instalação do corrimão.
2- Que seja verificado juntamente com Prefeito e departamento responsável, a
colocação de um poste Luz na Rua Euclides Machado de Souza (ao lado da
travessa Mario Silva). Local está muito escuro e tem circulação de menores
após 22:00 hs. Este problema foi constatado e relatado pelos moradores
vizinhos.
3- Que seja verificada a iluminação pública da ladeira José Alfredo Gomes
numero 70, moradora Elizete. Local muito escuro.
4- Que seja verificado com urgência o esgoto e córrego que passam no fundo da
residência da Senhora Jiovanka. Neste local há um processo terrível de
erosão devido a falta de canalização ocasionando riscos às residências e aos
moradores.
5- Que seja verificado a possibilidade de coleta de lixo em prazo menor de
tempo, próximo a residência do Sr. Chico Machado. Entrada para o Bairro
Arrozal.
6- Que seja verificado a situação do Córrego Tijuco Preto, próximo a antiga
Parmalat. Ainda existe no local um trecho de esgoto a céu aberto e já foi
informado que jogam animais mortos no local.
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7- Que seja feito planejamento para colocação de placas de identificação das
ruas. Não somente os moradores da cidade, mas também turistas, encontram
dificuldades de localização quando é necessário.
8 - Que seja verificada a iluminação pública na Rua Gonçalves Cintra
em frente ao numero 167. Dois meses queimada, relatados pelos
moradores.
9 – Que seja feito manutenção na travessa Augusto Carvalho, nº 101 (Em frente
casa Dona Isolina) . Existe um buraco que está aumentando na rua, inclusive
já foram no local e não levaram equipamentos para solucionar o problema, e
foram embora.

Sérgio Eduardo Pelegrino Reis
Vereador
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