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Pedido de Providência:  05 / 2017. 
Data: 15/02/2017 
 

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 seja verificada a iluminação pública na Travessa Padre Correia com 

Rua Inocência Pereira. Local está muito escuro e perigoso. 
 
2-Que seja colocado uma lombada quase em frente ao Mercadinho Martins 
situado à Rua Capitão Gomes. Muitos veículos passam ali com excesso de 
velocidade. O fluxo de pessoas e de crianças é muito grande devido ao colégio 
ser naquela rua. O Risco de acidente é muito alto. 
 
3-Que seja verificado e solucionado a iluminação pública do Bairro Frei Orestes,   
onde algumas ruas estão com suas lâmpadas queimadas e postes danificados. 
 
4- Que seja feito estacionamento fixo para motos próximo ao Colégio Estadual 
Presidente Wenceslau. Pois, no horário de pico se torna difícil estacionar, sendo 
que as motos ocupam espaço desnecessário. 
 
5- Que seja proibido estacionamento de veículos na Travessa Fernandes 
Borges no sentido cidade x rodovia. Risco alto de acidentes quando os carros 
estacionam nos dois sentidos, deixando a passagem dos carros muito 
apertados. 
 
6- Que seja colocado uma lombada na Avenida Emília Torres Gonzaga (Em 
frente ao Açougue Bela Vista). O Veículos passam ali em alta velocidade, 
inclusive já foi feito um abaixo assinado pelos moradores em 2015. 
 
7- Que seja colocado uma placa para proibir estacionamento de caminhões e 
ônibus em frente ao Restaurante Lúcios na Praça Sagrados Corações. 
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8- Que seja feita a manutenção dos relógios/termômetros que se localizam na 
praça da matriz e no trevo próximo ao posto BR. Estão muito tempo sem 
utilidade. 
 
9- Que seja verificada a iluminação pública na Rua Isaac pereira de Faria 
próximo a oficina do Alemão. 
 
10- Que seja colocado lombada na Rua Capitão Gomes, altura da Auto Escola 
Senna. Existem muitas crianças naquela nesta rua e risco de atropelamento é 
grande. 
 
11- Que seja colocado uma lombada na Avenida Dr. Manoel Joaquim (Beira da 
Linha). Rota de ônibus escolares veículos da zona rural, onde há excesso de 
velocidade. 

 
               
                

 
  

         
                                            
 
                                        Sérgio Eduardo Pelegrino Reis 
                                                            Vereador 

     


