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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- Em Bom Sucesso na estrada das posses, solicito que passe a patrol 
e também há três  bueiros totalmente entupidos 1º na curva no 
terreno do Sr. Ozires e o 2º no terreno do Sr. Isidoro o 3º próximo da 
residência do Sr. José Marcio ,pedido em nome dos moradores 
através da Sra. Luciana.   

 
2- Solicito de vossa excelência que seja passado a patrol na estrada do 

Observatório devido a necessidade e destacando que dia cinco de 
abril será a inauguração do observatório de monitoramento do lixo 
espacial dos russos e dia seis de maio será o  dia de portas abertas, 
onde há  visita de pessoas de todo o Brasil. 

 
3- Solicito que passe a patrol na estrada que sobe a esquerda da igreja 

São Clemente, com o início após o calçamento subindo sentido da 
pedra bicuda e acesso ao bairro dos machados e que, se  possível, 
adicionar pedra, tipo (cascalho ,brita, resíduo asfáltico) para que com 
as chuvas os moradores não fiquem limitados em suas residências.  

 
4- Solicito que seja feito uma operação tapa buracos no asfalto em Bom 

Sucesso iniciando na Igreja São Clemente indo até o final onde 
começa o calçamento. Obs. Devido aos buracos, houve um acidente 
envolvendo um veículo que foi desviar do buraco e capotou. 

 
5- Que seja verificado a iluminação pública na estrada principal  do 

bairro Bom Sucesso e também na estrada que da acesso ao bairro 
dos machados, pois há mais de 5 lâmpadas queimadas ao longo da 
via.  

 
 

                                                 Dalírio Antônio Dias 
                                                            Vereador 

   


