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INDICAÇAO N° /2021.

Indicamos a Mesa que, consultado o Plenário, na forma regimental, sejam enviados ofícios ao 
Excelentíssimo Sr. Prefeito do Munícipio de Goiana, Eduardo Honório Carneiro e indica ao 
prefeito através da Secretaria competente, versando sobre a necessidade de implantação de um 
banheiro público para feira livre de Flexeiras no município de Goiana - PE.

Da presente Indicação, dê-se ciência a imprensa falada e escrita do município de Goiana. 

Plenário Vereador Clóvis Fontenelle Guimaraes, 11 de fevereiro de 2021

Vereador Mário do Peixe Vereador- <na Diamante Vereador Edson

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora/

A questão, levantada durante minha visita na feira livre de Flexeiras, me alertou sobre a urgbnte 
necessidade de Instalação de um banheiro na Feira Livre de Flexeiras, apesar de só funcionar nos 
domingos vem sendo muito freqüentada pela população sendo necessário a construção de 
Banheiros para o público e até mesmo ao comerciante, já exigidos em outras oportunidades. Se há 
regras para obrigar o particular a zelar pela saúde pública, creio que o próprio Poder Público precisa 
fazer a sua parte nesse tema. Assim, nada mais justo, confortável e saudável que sejam instalados 
banheiros na nossa feira livre de Flexeiras.

Assim, esperamos contar com o Poder Executivo Municipal, a fim de que 
atenda a presente indicação.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Goiana, em 11 de fevereiro de 2021. 

Vereador Mário do Peixe Vereadolra'#ntí Diamante Vereador Edsori~3a Farmácia
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