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CÂMARA MUNICIPAL DE ANGELIM 
ESTADO DE PERNAMBUCO 
PODER LEGISLATIVO 
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O Vereador que este subscreve e assina, com base e respaldo no Regimento Interno, 
REQUER o abaixo exposto: 

VIU
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REQUEIRO a Mesa depois de ouvido o Plenário, na fornia ào Inciso - til, Parágrafo 
121  Artigo - 230 do Regimento Interno desta Casa Deliberativa Municipal, para que seja 

afeito um veemente apelo ao Excelentíssimo Prefeito Márcio Douglas Cavalcanti Duarte, 
objetivando a essência do previsto na LOA - Lei Orçamentária Anual vigente, objetivando 

a essência, de mandar Colocar Ventiladores de Parede no Açougue Público desta 
Municipalidade, haja vista, a premente necessidade de serem colocados estes 

Ventiladores, para ajudar tanto os Marchantes, como o povo que frequentam aquele local, 
com a finalidade de efetuarem a compra de Carne bovina etc. E se depararem além do 
Calor que nos deparamos hoje em dia não só na Cidade como em todo município, mais 
principalmente, com as moscas que ficam naquele recinto prejudicando quem compra e 
quem Vende a Carne. 

Desta forma, Senhor Presidente, Caros Colegas Vereadores, este pedido veemente 
que ora apresento nesta Casa mais uma vez, tenho certeza, de que não irá muito os cofres 
públicos, além de ser uma ação ímpar e de uma envergadura elevadíssima no âmbito 
higiênico, em favor do consumidor, os marchantes, o Excelentíssimo Prefeito pela Ação, e 

•sta Câmara por reivindicar esta proposição meramente de cunho social, visando o bem 
comum de todos e para todos. 

Da decisão desta Casa e do inteiro teor, dê-se ciência desta Proposição, ao 
Excelentíssimo Prefeito do Município Márcio Douglas Cavalcanti Duarte, e ser colocado 
uma Cópia desta Proposição, no Açougue Público de Angelim, para conhecimento de todos 
que transitam naquele Prédio. 

Plenário Vereador José Guilherme da Costa, em 16 de fevereiro de 2021. 

4 
P 47(r d2 

NELSO" REIRADASILVA 
VEREADOR 22  SECRETÁRIO 

JUSTIFICATIVA ORAL: 

Rua Miguel Calado Barba —77 Angelim-PE CEP - 55.430-000 
CNPJ n2  11.240.256/0001-92 - Fone - (87) 3788-1472 

REQUERIMENTO NQ 011/2021. 
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https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaM
unicipal/dow

nload/45-20210908084225.pdf
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