
 

 

 

 

Requerimento nº 01/2022 

 

Surubim, 21 de fevereiro de 2022. 

 

À Prefeitura Municipal de Surubim 

Gabinete da Prefeita 

Ilm.ª. Srª. ANA CÉLIA CABRAL DE FARIAS 

 

Assunto: Homenagem ao saudoso Dr. Evandro Cavalcanti. 

 

Cumprimentando-a cordialmente, por meio do presente, venho oportunamente, 

solicitar a Vossa Senhoria, em tempo hábil, os intentos para homenagear um 

grande cidadão surubinense marcado por sua história de luta, o mártir DR. 

EVANDRO CAVALCANTI, que até o seu ultimo segundo de vida não renunciou lutar 

pela justiça social em favor dos sem terra e dos menos favorecidos. 

 

Na data de hoje completam 35 anos de seu covarde assassinato, razão pela 

qual requer que seja providenciada em sua justa homenagem, a fixação de um 

busto juntamente com uma placa contando um pouco da sua vida a sua 

história. 

 

Requer que o busto e a placa em sua homenagem sejam fixados no local de 

seu último suspiro e, se possível, requer também o batismo de alguma das 

escolas do município com o nome do saudoso DR. EVANDRO CAVALCANTI, de 

modo a reforçar a sua memoria e importância para a história do nosso 

Município. 

 

Tal ato é o mínimo que se pode fazer em gratidão ao DR. EVANDRO e em 

respeito e empatia à sua família e amigos, materializando a premissa de que 

“uma ideia nunca morre”. 

 

Sendo o que se apresenta para momento, coloco-me à disposição, e em 

tempo, colho a oportunidade para renovar protestos de respeito e distinta 

cordialidade.  

 

Atenciosamente, 

 

ALEX FERNANDO DA SILVA 

Advogado – OAB/PE 42.494 



 

 

 

Requerimento nº 02/2022 

 

Surubim, 21 de fevereiro de 2022. 

 

À Câmara Municipal de Surubim 

Casa Euclides Mota 

Ilm.º. Srº. Presidente, LUCIANO MEDEIROS FILHO (VEREADOR BOMBA) 

 

Assunto: Homenagem à memória do DR. EVANDRO CAVALCANTI com a 

criação da honraria de “Medalha de Reconhecimento e Mérito DR. 

EVANDRO CAVALCANTI”. 

 

Cumprimentando-o cordialmente, venho através do presente, oportunamente, 

solicitar a Vossa Senhoria, nos termos do Regimento Interno, em tempo hábil, 

a criação de honraria de “Medalha de Reconhecimento e Mérito DR. 

EVANDRO CAVALCANTI”. 

 

Na data de hoje completam 35 anos de seu covarde e brutal assassinato, 

resultado da insatisfação de determinada elite e da recusa de renunciar a luta 

pela justiça social em favor dos sem terra e dos menos favorecidos. 

 

Neste contexto, considerando a importância do mártir surubinense e do seu 

trabalho, requer desta casa a criação da aludida honraria as personalidades 

que têm se destacado no Município de Surubim, Estado de Pernambuco e a 

nível nacional na defesa dos direitos humanos, fundamentais, coletivos lato 

sensu e sociais, de modo que se exiba a imagem do homenageado e do 

brasão do Munícipio de Surubim, podendo ser concedida até cinco 

personalidades ao ano, considerando ainda que a honraria post mortem, 

poderá ser concedida ao cônjuge, familiar ou pessoa devidamente designada 

pela família.  

 

Solicito, portanto, Senhor Presidente, que este requerimento, seja apresentado 

aos demais Vereadores desta casa, para conhecimento e apoio.  

 

Em tempo, segue anexo também, requerimento enviado para Ilustríssima 

Prefeita de Surubim, no sentido de fixar um busto também em homenagem ao 

saudoso DR. EVANDRO CAVALCANTI, o qual se pede o apoio desta casa também. 

  

Além da honraria indicada, caso ainda não exista, requer que seja nomeada 

uma das artérias deste Município em homenagem ao saudoso DR. EVANDRO 

CAVALCANTI. 

 



 

 

 

Tal ato é o mínimo que se pode fazer em gratidão ao DR. EVANDRO e em 

respeito e empatia à sua família e amigos, materializando a premissa de que 

“uma ideia nunca morre”. 

 

Sendo o que se apresenta para momento, coloco-me à disposição, e em 

tempo, colho a oportunidade para renovar protestos de respeito e distinta 

cordialidade.  

 

Atenciosamente, 

 

ALEX FERNANDO DA SILVA 

Advogado – OAB/PE 42.494 

 


