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

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, quanto a um depósito de sucatas no local

denominado Retiro de Baixo, bem em frente a Cooxupé, as moradoras
próximas a este local informaram ter uma casinha nestas proximidades com
muitos bichos e já ligaram para o DNIT, mas foram informadas que esta
localização é responsabilidade da Prefeitura.
b) Requer que sejam realizados alguns reparos necessários no ESF José Monteiro de
Souza, no Bairro Chapadão, ESF Maria Venância, também na Cidade e ESF
Albertina Dias de Souza, no Distrito de São Bartolomeu de Minas.
c) Requer que seja realizado o calçamento, limpeza e contenção de erosão na Rua
Vereador Hélio Siqueira, nº 111, no Bairro São Benedito.
d) Requer que seja realizada operação tapa buracos na pavimentação da Rua João
Batista dos Reis, Distrito de São Bartolomeu de Minas, pois os grandes buracos
danificam os veículos que por lá transitam.
e) Requer providências urgentes com relação a uma terra deixada na Rua 04 no
Distrito de Serra dos Lemes. Salienta-se que esta terra foi retirada das
proximidades do barracão e foram deixadas amontoadas lá e com a ocorrência das
chuvas inundou esta Rua com lama causando inúmeros transtornos aos moradores
do local.
Sala das Reuniões, 08 de fevereiro de 2021.

Maísa Renata Batista Gianini
Vereadora

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

a) Requer providências urgentes, quanto ao abastecimento de água aos
moradores da Rua Vereador Raul Antônio Dias, no Distrito de São
Bartolomeu de Minas. Salienta-se que ao faltar água no Distrito, neste local
é o primeiro a faltar e último a voltar, passando-se de dois a três dias sem
água nestas residências. Os moradores pedem que seja instalado um
reservatório de água em local mais alto, para beneficiar estes moradores
desta Rua e se possível instalar mais uma bomba reserva, para que quando
ocorrer algum problema com a existente, os moradores não fiquem sem
abastecimento de água até a bomba ser consertada.
Sala das Reuniões, 08 de fevereiro de 2021.

Maísa Renata Batista Gianini
Vereadora
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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 a instalação de placa indicando “Proibido Estacionar” na Rua
Coronel Ernane Ornelas, do seu início até a altura do nº 55, pois, trata-se de
uma Rua estreita e os carros ficam estacionados dos dois lados, dificultando
o trânsito dos demais veículos.
Sala das Reuniões, 08 de fevereiro de 2021.

Maísa Renata Batista Gianini
Vereadora

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

