ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

18ª. LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº. 53/2017
AUTOR(A): NELMA CARNEIRO CAVALCANTE
ASSUNTO: Solicita Reforma do Mercado Público de nossa cidade, Areia-PB.

Sr. Presidente:

Requeiro a V. Exa. na forma regimental após ouvido o
plenário discutido e aprovado, que seja formulado apelo ao chefe do Poder
Executivo Municipal, Sr. João Francisco Batista de Albuquerque, no sentido do
mesmo providenciar junto a Secretaria de Infra estrutura, a Reforma do Mercado
Público de nossa cidade Areia-PB.
Justificativa:
O Mercado Público de nossa cidade, necessita de uma reforma.
O mesmo deve ser monitorado sempre pela Prefeitura Municipal, através da sua
Secretaria competente, para que possamos disponibilizar de um local organizado,
com uma higiene 99%, e por que não dizer, se possível 100%, pois ali se
comercializam alimentos responsáveis pela nossa saúde tais como:carnes,
verduras, frutas etc..., motivo pelo qual deve ter cuidados diferenciados.
Ao redor do prédio deve estar sempre limpo.
Para que isto aconteça é necessário funcionários equipados, com
toda uma estrutura de limpeza tais como: vassouras, vassourões, panos de chão,
pás, detergente, desinfetante, água sanitária ou cloro, buchas de limpeza e luvas
para os funcionários que ali trabalham etc...
Só se faz limpeza com equipamentos específicos para tais.
Necessário se faz esta reforma do Mercado Público pois ainda hoje
os alimentos são comercializados em bancos de madeira.
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Diante do exposto, peço o apoio dos nobres Edís e a sensibilidade
do Sr. Prefeito.
Sala das Sessões em 10 de abril de 2017

________________________________
Nelma Carneiro Cavalcante
Vereadora
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