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REQUERIMENTO 

 

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Cabo Verde: 

 

 A Vereadora que este subscreve requer a V. Exa., nos termos do art. 323, do Regimento 

Interno, seja oficiado ao Executivo requerendo o que segue: 

 

a) Requer providências urgentes, relacionadas a diversos cavalos soltos no loteamento 
Residencial Primavera, do proprietário Sr. Valdir Gonçalves Figueiredo, em nosso 

Município. Segundo o proprietário, estes animais ficam soltos em períodos diurno e 

noturno, estão danificando construções lá  iniciadas, pisoteiam encanamentos instalados 

e vagam pelo loteamento podendo ocasionar acidentes graves com veículos que 

transitam naquela estrada próxima a este local e proliferação de carrapatos.  

 

b) Requer informações acerca dos parâmetros utilizados na análise de concessão de 

insalubridade e periculosidades aos servidores públicos do Município. Requer também 

informações acerca de eventuais cortes ocorridos no último ano e no presente, com a 

respectiva fundamentação jurídica ou de profissional responsável que motivaram os 

cortes. Por fim, que nos seja informado se existe estudo em andamento relacionado ao 

assunto, visando a atualização dos parâmetros, em especial em relação ao momento 

pandêmico que vivemos, bem como visando eventuais correções. 

 

c) Requer que sejam instalados braços de iluminação em alguns postes existentes na Rua 

Praia Formosa, nas proximidades do galpão de peças usadas para carro da Sra. Regiane 

Prado, pois no local já existem postes, restando apenas a instalação destes braços. 

Ressalta-se que o local é bastante escuro e necessita desta iluminação. 

 

d) Requer que o proprietário do terreno próximo a residência de nº 345, na Rua Vereador 

Antônio Firmino de Carvalho, seja notificado, para que o mesmo realize a limpeza do 

terreno vazio e providencie a canalização das águas das enxurradas neste local, pois esta 

água está infiltrando nas laterais do muro desta residência podendo ocasionar seu 

desmoronamento.  

 

 

 

Sala das Reuniões,  22 de fevereiro   de 2021. 

 

 

 

 

 

Maísa Renata Batista Gianini 

Vereadora 

 

 

http://www.camaracaboverde.mg.gov.br/
mailto:camaramunicipal@caboverdemg.com.br


CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE 
CNPJ : 00.138.668/0001-08 

Home Page: www.camaracaboverde.mg.gov.br/ 
E.Mail: contato@camaracaboverde.mg.gov.br 

 

Endereço: Praça São Francisco de Assis Nº 02 – Caixa Postal 03, Centro, CEP 37880-000-Cabo Verde/MG. 

 
 

 

 

REQUERIMENTO 

 

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Cabo Verde: 

 

 A Vereadora que este subscreve requer a V. Exa., nos termos do art. 323, do 

Regimento Interno, seja oficiado ao DNIT requerendo o que segue: 

 

a) Requer a instalação de sonorizador nas laterais das vias da BR 146, mais 

precisamente na Localização 21°27'46.8"S 46°24'17.4"W -21.462987, - 

46.404844, em frente o galpão de peças usadas para carros, da Sra. Regiane 

Prado,  para melhor segurança dos motoristas e pedestres que transitam pela 

BR nesta localidade. Segue foto do local, anexa. 

 

 

Sala das Reuniões,  22 de fevereiro   de 2021. 
 

 

 

 

 

Maísa Renata Batista Gianini 

Vereadora 
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