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Plenário Oscar Corrêa de Miranda Moju/PA, 19

Exma. Sra. Presidenta e demais vereadores da Câmara Municipal de Moju

Requeremos na forma Regimental ouvido o Douto Plenário que seja encaminhado cópia

desta matéria ao Executivo Municipal, a qual solicita que o mesmo possa através da

Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizar a

Limpeza e Drenagem do Igarapé Sucupira, em toda sua extensão, que está localizado

em nossa cidade.

JUSTIFICATIVA:

0 Igarapé Sucupira outrora já foi um dos balneários da cidade, onde nele as
pessoas tomavam banhos, lavavam roupas, lavavam veículos, e até mesmo
utilizavam a sua água potável para o consumo humano e animal.

0 Igarapé Sucupira é um dos igarapés de grande importância para uma grande parte da
população de nossa cidade, só que, também, muitas residências e comércios despejam seus
esgotos, lixos e entulhos nas suas margens, o que vem entupindo e assoreando o seu leito e
prejudicando as famílias, comércios despejam seus esgotos, lixos e entulhos nas suas
margens, o que vem entupindo e assoreando o seu leito e prejudicando as famílias,
principalmente no período do inverno, pois ocorrem vários alagamentos em diversos
pontos por onde o mesmo passa.

Solicito que o Executivo Municipal, através das Secretarias Municipais de Obras e Meio
Ambiente, providencie uma limpeza geral no leito e nas margens do Igarapé Sucupira,
desde a nascente até a sua foz no Rio Moju, objetivando se possível sua revitalização.

Assim sendo, esperamos que os nobres colegas aprovem esta matéria, e que

possamos levar esse importante benefício aquelas famílias.

"Vice-PresUlenie
REQUERIMENTO Ns 101/2021

Assunto: Limpeza e Drenagem do Igarapé Sucupira, em toda
localizado em nossa cidade.
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