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REQUERIMENTO 
 

Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Cabo Verde: 

 

 A Vereadora que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do 

artigo 323, do Regimento Interno, que seja elaborada por esta Casa uma Moção de  

agradecimento a empresa Água Prata por ter financiado a pintura de um grande 

mural, que agora é um cartão postal para todos que passam pela rodovia São Paulo a 

Poços de Caldas, mural este, que presta uma singela homenagem ao Sr. Rufino de 

Castro Gravião (in memorian), cidadão nascido em Cabo Verde, o qual faz parte da 

história da Cidade de São João da Boa Vista, por ter sido o primeiro Secretário da 

Câmara de Vereadores desta Cidade e pela descoberta das águas minerais de Águas 

da Prata. Assim, peço em nome desta Casa Legislativa que prestemos nossos sinceros 

agradecimentos e reconhecimento ao nobre cidadão Caboverdense por toda sua 

representatividade e importância há tanto tempo atrás. Que seja elaborada também,  

uma moção de agradecimento ao médico Rodrigo Rossi Falconi por ter nos 

informado sobre a história de vida deste nosso conterrâneo. Tenho em mãos toda 

biografia do Sr. Rufino de Castro Gravião e fotos do mural pintado, para 

conhecimento de todos. 

 

 

 

Sala das Reuniões,  03 de maio de 2021. 

 

 

 

Vanda Célia da Silva 

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 
 

Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Cabo Verde: 

 

 A Vereadora que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do 

artigo 323, do Regimento Interno, que seja oficiado ao Executivo o que segue: 
 

a) Requer que seja realizada limpeza de alguns terrenos localizados ao fundo da 

Escola Estadual Professor Pedro Saturnino de Magalhães, pois o mato encontra-

se muito alto e moradores do Bairro Olaria, próximo ao local, reclamam do 

aparecimento de cobras, ratos, aranhas, lagartos, baratas, etc, em suas 

residências. Assim, pede que providências sejam tomadas antes que alguma 

pessoa seja ferida por algum desses animais citados.  
 

b) Requer que seja realizado um levantamento de outras áreas (terrenos) em toda 

cidade pertences a Prefeitura, para realização de limpeza, evitando com isso 

proliferação de animais peçonhentos, os quais invadem as residências e causam 

transtornos aos moradores. 
 

c) Requer ainda, que se interceda ao órgão competente, para que notifique 

proprietários de terrenos baldios e solicite a limpeza dos mesmos, pois há 

reclamação de mato alto e proliferação de animais peçonhentos. 
 

d) Requer a realização de serviço de limpeza e manutenção das laterais de algumas 

ruas do Distrito de São Bartolomeu de Minas, como as Ruas Alagoas, Paraná e 

São Paulo. 
 

e) Reitera pedido de melhoria e manutenção na pinguela que dá acesso ao antigo 

campo de futebol no Distrito de São Bartolomeu de Minas, pois há tábuas soltas 

e os suportes de apoio estão danificados, causando perigos aos pedestres que 

por ela transitam. Segue foto anexa. 

 

Sala das Reuniões,  03 de maio de 2021. 

 

 

Vanda Célia da Silva 

Vereadora 
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