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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 tomada alguma providência quanto a erosão causada pelas chuvas 

nos túmulos do cemitério do Distrito de São Bartolomeu de Minas. Pede que seja 

feita uma contenção desta erosão e que seja feita pavimentação com concreto 

na via principal e vias que dão acesso aos túmulos, pois, o local é todo em terra 

batida e se faz necessário estas melhorias. Segue fotos anexas. 

 

b) Requer que sejam realizadas algumas melhorias ao lado esquerdo do velório do 

Distrito de São Bartolomeu de Minas. Que sejam plantadas gramas e árvores 

neste local e que sejam instalados alguns bancos para melhor comodidade das 

pessoas que lá precisarem ficar por ocasião de velório de seus entes queridos 

ou amigos.  

 

 

Sala das Reuniões,  22 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 Executivo requerendo o que segue: 

 

a) Requer que sejam tomadas algumas providências quanto a causa animal no Município, 

conforme deliberado em Reunião realizada no dia 15 de fevereiro de 2021, as 09 horas da 

manhã, na Câmara Municipal:   

 

• Carro equipado para transporte dos aninais; 

• agilidade na realização de licitação para contratação de veterinário para castração dos 

animais abandonados e atendimento de emergências (acidentes, envenenamento, etc);  

• colocação de suportes com vasilhas para água e ração;  

• Disponibilização de ração para trato dos cães em situação de rua identificados pela coleira; 

• Disponibilidade de um Servidor para reposição de água e ração nos recipientes instalados e 

para atendimento de eventuais emergências (denúncias); 

• aquisição de coleiras para identificação destes animais; 

• disponibilização de um local para a recuperação dos animais castrados e acidentados que 

passarem por atendimento veterinário;  

• levantamento dos animais de rua e domésticos para controle da municipalidade. 

 

b) Requer que sejam construídas rampas de acessibilidade e colocação de corrimão nos degraus 

de entrada no cemitério municipal, pois pessoas especiais e idosas encontram muitas 

dificuldades em se locomoverem por este local, diante da ausência desta acessibilidade. 

Requer ainda, que seja disponibilizado, aos Servidores do Cemitério EPIs (luvas, vestuário 

adequado e máscaras) para que possam trabalhar em segurança.  

 

c) Requer informações de previsão da restauração da Casa da Cultura e de espaço adequado 

para Biblioteca Municipal Professora Alice de Abreu Siqueira. 

 

d) Requer que as respostas dos requerimentos feitos pelos Vereadores  nos sejam enviadas 

quinzenalmente, para que não acumule tantos pedidos e para que os munícipes tenham 

resposta mais rápida de suas solicitações. 

 

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2021. 

 

Vanda Célia da Silva 

Vereadora 
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