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REQUERIMENTO N" 16, DE 15 DE JULHO DE 2021
Autoria: Vereador Heiium Luiz da Silva
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Senhores Vereadores(a),

Venho através deste REQUERIMENTO, nos termos do art. 87, IV,
alínea 'd', que após ouvir o Plenário, seja solicitado à Sua Excelência o Senhor
Prefeito Municipal a construção de banheiros públicos na área do centro da

cidade, em espaços públicos, para suprir essa necessidade que irá fazer muita
diferença para as pessoas que transitam em nossa cidade.
Em atenção ao art. 12, XXI,§ 1" da Lei Orgânica Municipal, solicitar
encaminhamento de resposta a esta Casa Legislativa, no prazo de 15 (quinze)
dias, referente a propositura encaminhada.

Nestes termos.
Pede Deferimento,

Montadas, 15 de julho de 2021.

Vereador
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JUSTIFICATIVA

Nobres Vereadores(a),

Todos nós temos necessidades para nossa sobrevivência, tais como:
comer, beber, andar, se comunicar, necessidades fisiológicas, entre outras.

Como circulam muitas pessoas advindas de outras cidades, e os próprios
habitantes do nosso município, há muita demanda para uso de banheiros

públicos. Também tem pessoas que sofrem de problemas de saúde que
aceleram mais ainda a busca pela utilização deste serviço, que deve ser
oferecido pelo setor público.
Portanto, diante de tantas evidências da necessidade de utilização desse

servi^, faz-se necessário a construção desses banheiros para a utilização do
público em geral.
Certo de contar com o apoio dos nobres colegas vereadores, e na certeza
de contar também com a atenção a essa propositura por parte do poder
executivo, agradeço desde já a atenção de todos.
Montadas, 15 de julho de 2021.

HELIUM LUIZ DA SILVA
Vereador
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