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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 fiscalizado e tomado providência para que o ônibus que 
transporta estudantes para Itajubá seja regularizado. Não possuí 
cinto de seguranças para adultos e raras foram as vezes que o 
ônibus teve lugares para todos viajarem sentados e isso foi 
comprovado por mim. Estado crítico e qualquer incidente até mesmo 
como uma freada brusca em um momento necessário, coloca em 
risco a vida de muitos ou todos que utilizam o transporte; 

 
2- Que seja colocado um fiscal na linha que transporta alunos do Bairro 

Frei Orestes. Muita bagunça e falta de controle. Muitas mães já 
procuraram a Secretária de Educação e o Legislativo para uma 
solução; 

 
3- Que seja verificado, retirado e planejado o recolhimento do lixo na 

estrada do Bairro Lagos da Serra. Coleta é feita duas vezes por 
semana e segundo moradores não atende demanda de lixo. 
Moradores me enviaram fotos de hoje. Situação vergonhosa. (Os 
lixos são de moradores do Lagos da Serra, Serra dos Mendonças e 
Loteamento do Alfredo Peles); 

 
4- Que seja colocado uma lombada e um acostamento na entrada do 

Bairro Banhado, como referência, entrada do pesqueiro JB. Local 
com grandes chances de acidentes devido ao excesso de velocidade 
de quem vem sentido Paraisópolis e pouca visibilidade de quem vem 
do Bairro sentido Centro; 
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5- Que seja colocado a iluminação necessária na Praça do Rosário e 
também padrão de energia para que possa ser iluminado o Cristo. 
Moradores relatam que nesse local, recentemente roubaram um 
veículo; 

 
6- Que seja feito um informativo para disponibilizar ao cidadão os 

horários de recolhimento dos lixos para que possamos organizar, 
divulgar e conscientizar a todos; 

 
7- Que seja feito pelo setor de Obras uma avaliação dos riscos que as 

arvores do Bairro Beira da Linha. Muitos moradores já reclamaram 
dos riscos de acidente na Avenida quando venta muito forte; 

 
8- Que seja verificado pelo setor de Obras a situação próximo a 

residência da Sra. Maria de Fátima Dias, onde quando chove, forma-
se uma cachoeira, entra água até mesmo na residência e corre-se o 
risco de desbarrancar. (Bairro dos Machado) Bom Sucesso; 

 
9- Que seja verificado vazamento de esgoto na Avenida  Isaac Pereira 

de Faria, 72. (Ao lado da oficina do Alemão); 
 

10-  Que seja feita a manutenção do caminho para o Santo Cruzeiro, 
também a reforma de uma das “casas”. Estamos chegando na 
Semana Santa, a estrada está ruim e uma das casas foi derrubada 
pela chuva; 

 
11-  Que seja colocada uma lombada na Rua Sebastião Tobias Rosa. Os 

veículos estão utilizando mais a via agora devido a melhoria da 
estrada que liga ao Bairro Frei Orestes e com excesso de 
velocidade; 

 
12-  Que seja colocado um “braço de luz” direcionado a quadra do Bairro 

Estação. Marcelo professor de Capoeira fez a solicitação a fim de 
poder proporcionar aulas do esporte no período noturno. Tal 
providência também vai inibir o uso de drogas a noite no local e 
ajudará na segurança; 

 
13-  Que seja feita uma visita do Departamento de Obras na residência 

da Sra. Lurdes Lopes na Avenida Dr. Manoel Joaquim, nº 702 para 
que faça uma valeta, devido a um problema com esgoto; 
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14-  Que seja regularizada a situação dos bancos que se localizam 
próximo aos taxistas na Praça da Matriz. Bancos foram colocados 
por eles mais próximos a igreja e hoje foi um fiscal da Prefeitura no 
local para alterar o local dos bancos novamente. 

 
 
 
 

Sérgio Eduardo Pelegrino 
Vereador 

  


