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O Vereador que subscreve e assina, com base e respaldo no Regimento Interno, REQUER 
o abaixo exposto: 

REQUERIMENTO N2  051/2021. 

REQUEIRO a Mesa depois de ouvido o Plenário, na forma do Inciso - III, Parágrafo 
12, Artigo - 230 do Regimento Interno desta Casa Deliberativa Municipal, para que seja 

•feito um veemente apelo ao Excelentíssimo Prefeito do Município Senhor Márcio Douglas 
Cavalcanti Duarte, e na mesma forma da Lei, seja extensivo ao Excelentíssimo Secretário 
de Desenvolvimento Urbano e Meio Rural, haja vista, que está Casa de Ressonância já 

votou nos exercícios de 2017 e 2020 Proposições de minha autoria do Ex-Vereador Roberio 
Conrado, e agora Senhor Presidente, Senhores Vereadores, estando aqui nesta Casa na 
qualidade de um representante do povo, faço esse veemente apelo, reiterando a 
CONSTRUÇÃO DE SEIS BANHEIROS PÚBLICOS nas proximidades da Praça São José e/ou no 
local acima do Açougue Público,. 

Hoje, pela quarta vez e como forma de REFORÇAR esse pleito, apresento a Vossas 
Excelências esta Proposição, objetivando a essência, do Exm. Prefeito do Município 
Márcio Douglas Cavalcanti Duarte, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Rural com as Dotações Vigentes, aproveitem o terreno que fica na Praça São José 
sentido Correios, por já existir um Saneamento Básico deixando pela Ex-Prefeita Ivanete 
Cordeiro Ped rosa para essa finalidade, e/ou por outro lado, no terreno que fica ao lado do 

• Açougue Público, aproveitando a parte onde estão Construídos os Boxes, tirando-se toda 

terra, dá para CONSTRUIR (06) SEIS BANHEIROS, passando uma Laje com o mesmo 
nivelamento dos Boxes, e além de Construir os Banheiros Públicos, aumentará a área em 
torno dos Boxes, fazendo-se uma PRAÇA acima para beneficiar os Jovens e adultos que 
gostam de ficar naquele local a noite. 

Por outro lado, vale salientar, que na eleição de 2016 conforme muito bem citou o 

Vereador na época, além de vários pedidos do pessoal que residem na área rural ao 
Prefeito, para que ele Construísse esses Banheiros, alegando, que não viriam as 
Festividades e Feira, porque não existem um Banheiro Público, e o Senhor Prefeito Márcio 
Douglas na época Candidato, sensível aos problemas de nossos conterrâneos, disse que 
iria CONSTRUIR ESSES BANHEIROS PÚBLICOS, para que as pessoas tanto de Angelim, como 
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de outras Cidades, possam fazer suas necessidades fisiológicas em um local adequado e 
propício para essa finalidade. 

Daí a premente necessidade, em apresentar esta Proposição de cunho meramente 

social mais uma vez, para que seja acatada tanto pelo Prefeito Márcio Douglas Cavalcanti 

Duarte, como pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Rural Senhor Jorge 
Bezerra da Silva, para que sejam tomadas as devidas medidas cabíveis, e podermos com 
isso, contribuir com o Desenvolvimento Urbano Ambientaimente falando, e acabarmos de 
uma vez, com esses Banheiros Químicos, que depois de retirados, deixam um odor 

insuportável para todos que passam nas artérias onde são instalados, principalmente, .perto do Açougue Público, que deve ser imprescindível sua higienização, por se tratar de 
um local, onde as famílias Angelinenses, efetuam a compra de Carnes da Bovinocuitura, 

Suinocultura e Caprinocuitura. 
Desta forma, espero contar com o total apoio dos nobres Colegas Vereadores que 

fazem esta Casa Deliberativa Municipal, aprovando por unanimidade mais uma vez esta 
Proposição meramente de cunho social, e o acatamento por parte dos Excelentíssimos 
Senhores Prefeito e Secretário preditos, e no ensejo, cito os REQUERIMENTOS NÚMEROS 
E 1103/2017 e 2020, do Ex-Vereador Roberio Conrado Sales, ao qual, junto-me e peço 

vênia para apresentar mais uma vez. 
Plenário Vereador José Guilherme da Costa, em 13 de abril de 2021. 

ttt 

LTO 
Jalro Guilherme da Silva 

Vereador 

Justificativa 
Oral: 
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