
CÂMARA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Pedido de Providências: 05/ 2019
Data: 25/03/2019

Exmo. Sr. 
Vereador Adriano Simões
DD. Presidente, da Câmara Municipal de Brazópolis

O Vereador que este subscreve, requer que, após tramitação regimental
e  ouvido  o  Plenário,  seja  encaminhado ao Prefeito  Municipal,  solicitando  o
atendimento aos seguintes pedidos de providências:

 1 – Que seja feita a manutenção da estrada do bairro Anhumas com
patrolamento e corte dos matos das laterais. Pedido feito por 9 alunos da

Escola Estadual Inácio João de Faria. 

2 – Que o Executivo, através de deputados possa ver a possiblidade de
dar andamento da obra na Quadra da Escola Estadual Inácio João de
Faria no bairro Cruz Vera. Pedido feito por 10 alunos.

3 – Que seja feito a manutenção preventiva da rua Euclides Gonzaga,
esta rua não é calçada e nos dias de chuva fica intransitável. Também
não tem rede de esgoto. Os moradores necessitam urgente da melhoria
da infraestrutura na referida rua. Pedido feito por 06 alunos

4 – Que seja feito a manutenção preventiva da rua José Muniz no bairro
Cruz Vera, esta rua não é calçada e nos dias de chuva fica intransitável.
Também fazer a troca do tubo de esgoto, o tubo existente não suporta
mais os esgotos lançados pelas casas, onde nos últimos anos aumentou
muito o nº de casas. Os moradores necessitam urgente da melhoria da
infraestrutura na referida rua. Pedido feito por 4 alunos.

5 – Logo após a retomada e término das obras de extensão da rede da
COPASA  no  bairro  Farias,  que  seja  feita  a  devida  manutenção  na
estrada do bairro,  com patrolamento.  Nos dias de chuva o trecho da
subida fica muito crítico.  Pedido feito por 6 alunos.
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