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REQUERIMENTO 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cabo Verde: 

 

 O Vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 323, 

do Regimento Interno, que seja Oficiado ao Executivo requerendo o que segue: 
 

a) Requer que seja realizada operação tapa buracos na pavimentação asfáltica da 

Travessa João Custódio Viana e Avenida Vereador Joaquim Sebastião de Souza 

(próximo a rodoviária), e Rua Praia Formosa nas proximidades da BR 146, as quais 

encontram-se bastante danificadas e com enormes buracos, podendo ocasionar danos 

materiais nos carros que por elas transitam.  
 

b) Requer que seja refeita a pintura do Cruzeiro, pois, trata-se de um bem do Património 

Histórico Cultural do Município e que a cor utilizada para esta pintura seja 

compatível com a cor da Igreja Matriz. 
 

c) Requer o planejamento e a execução de acessibilidade para cadeirantes nas ruas de 

nossa Cidade, principalmente na Avenida Central. Requer a construção de rampas 

nas calçadas, travessas e prédios públicos (posto de saúde, escolas, etc), pois as 

pessoas especiais encontram muita dificuldade em se locomoverem por falta desta 

acessibilidade.  
 

d) Requer que seja construída uma caixa de contenção para a enxurrada que desce pela 

Travessa Bertolino Dias, no Distrito de São Bartolomeu, próximo a casa do Sr. 

Roque Antônio Dias Júnior, pois as águas da enxurrada danificam toda a rua 

causando muitos transtornos aos moradores próximos ao local. Requer ainda, que 

seja realizado patrolamento e cascalhamento desta rua, pois existe lá um buraco de 

mais de um metro de largura e muito profundo que pode ocasionar acidente grave 

com veículos que por ali transitam.  
 

e) Atendendo a solicitação de inúmeros munícipes, requer a retirada do quebra-molas 

instalado na subida Avenida Vereador Joaquim Sebastião de Souza (próximo a 

rodoviária), pois, redutor desta natureza somente faz sentido na descida do outro lado 

da referida Avenida. 

 Sala das Reuniões,  08 de fevereiro de 2021. 

 

 

Vanda Célia da Silva 

Vereadora 
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REQUERIMENTO 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cabo Verde: 

 

 O Vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do 

artigo 323, do Regimento Interno, que seja Oficiado ao DNIT requerendo o que 

segue: 

 

A) Requer providências urgentes quanto a instalação de sinalização eletrônica 

(radar) ou até mesmo uma outra modalidade de redutor de velocidade no trevo 

do Distrito de São Bartolomeu de Minas, pois os veículos transitam em alta 

velocidade nos dois sentidos da via naquele local. Vale ressaltar, que neste 

trevo já ocorreram vários acidentes, até mesmo com vítima fatal. Existe parada 

de ônibus nos dois lados das vias desta BR e moradores idosos que residem do 

outro lado da via  enfrentam perigo diário de atropelamento. Vale ressaltar, que 

este pedido já foi feito inúmeras vezes em gestões passadas, mas até hoje não 

foi atendido, assim pede que neste início de 2021 possa ser feito algo concreto 

com relação a este pedido. 

 

 Sala das Reuniões,  08 de fevereiro de 2021. 

 

 

Vanda Célia da Silva 

Vereadora 
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