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Pedido de Providência:  31 / 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- Reitero pedido 02/2017 de 17/01/2017, onde solicito que seja feito a 

restauração da Quadra da Estação (Beira da Linha), se não for possível a 

restauração completa, que seja feito ao menos a manutenção da mesma para 

que possa ser usada, pois está em estado precário; 

2- Reitero pedido 02/2017 de 17/01/2017, onde solicito a colocação de corrimão 

para acesso a praça e a Igreja Nossa Senhora Aparecida. Os moradores e 

fiéis voltaram a solicitar devido à preocupação com idosos. 

3- Solicito ao Departamento de Obras que solucione o problema de vazamento 

de esgoto na Rua Isaac Pereira de Faria (imagem em anexo). 

4- Solicito ao Poder Executivo colocação de lombada na Rua Isaac Pereira de 

Faria. Os moradores solicitaram que reiterasse o pedido. 

5- Reitero pedido 09/2017 de 29/03/2017, onde solicitei a avaliação da situação 

encontrada próxima a residência da Sra. Maria de Fátima Dias, onde, quando 

chove, forma-se uma cachoeira e entra água até mesmo na residência e corre-

se o risco de desbarrancar. Segundo resposta pelo ofício 175/2017 do dia 

18/04/2017, seria pedido urgência ao Setor de Obras, até o momento nem a 

visita foi feita. 

6- Que seja recolocada a lixeira na entrada do Bairro Bengalau (Prainha). 

Morador relatou que já havia uma lixeira, porém foi retirada. 

 
Sérgio Eduardo Pelegrino Reis 

Vereador 
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