
Travessa da Saudade N 150 CEF.: 68.450-000 - Telefax.: (091) 3756-1151 - Moju - PA
CNPJ.: 22.942.791/0001-01  E-mail: camaramoju@ig.com.br

Ver. Juos Faroue C. da RochaVer. Le

Por todo o exposto, esperamos poder contar com a aprovação da matéria e que

o executivo possa se empenhar junto a Secretária Municipal de Obras

viabilizando a realização desse importante trabalho.

Plenário Oscaí Corrêa de Miranda Moju/PA, 12 de maio de 20í\

Ver. Edev^ira BarraVer. Bruno M^djmros/ Quaresma

Ver. NiorrêaVer. Dionétfe Moraes Peniche

Requerimento n095/2021

Assunto: solicita a abertura de uma Rua com extensão de.ms,pie
irá interligar a Rua da Liberdade até o Condomínio Industrial,
nesta cidade de Moju.

Exma. Sra. Presidenta e demais Vereadores(as) da Câmara Municipal.

Requeremos na forma regimental, ouvido o Douto Plenário que seja

encaminhado cópia desta solicitação ao Executivo Municipal, para que o

mesmo através da Secretaria Municipal de obras possa realizar a abertura de

uma Rua com extensão de 1.500 mts, que irá interligar a Rua da

Liberdade até o Condomínio Industrial, nesta cidade de Moju.

Justificativa:

No final da Rua da Liberdade dentro de nossa cidade, estão instaladas
algumas industrias madeireiras, por onde o acesso as mesmas e feito através

da Rua da Liberdade, tendo os caminhões e carretas pesadas que transportam

os produtos para essas industrias transitarem, pelas Ruas dos Bairros do

Paraiso do Castanheira, prejudicando os moradores dessa área.

Nese sentido, solicitamos através do presente, que o Executivo possa realizar a

abertura de uma Rua com extensão de 1.500 mts, que interligará a Rua da

Liberdade até o condomínio industrial de nossa cidade, por onde esses

veículos pesados poderão ter acesso as indústrias, sem terem que transitar por

dentro da cidade.

Essa obra, também irá beneficiar os moradores de toda aquela área do

condomínio industrial, que terão um acesso mais perto até o centro de nossa

cidade.
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