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A
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Ver. DIONETÉ MORAES PENICHEVer. PAULO EÍ^ARDO C. DE OLIVEIRA

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

deste Requerimento ao Executivo Municipal, solicitando ao mesmo a Manutenção e

aterramento dos ramais Maratipau, Santa Luzia, Belo Horizonte na comunidade Vila

Nova na PA - 252 e abertura de 5 km de Ramal ( São Sebastião) que interliga a região
do Trevo da PA 252 e PA 150 , na Vila Jupuuba, 40 do jupuuba, Vila da paz e região,
neste Município de Moju.

^USTIFICATIVA
^

0 presente requerimento tem como objetivo assegurar a população maior comodidade, os

moradores dos referidos ramais estão sendo prejudicadas pelas condições dos mesmos o

que muito dificulta o escoamento de produtos da agricultura familiar, gerando muitos

transtornos, visto que não está havendo a devida manutenção e os Ramais estão

necessitando de recuperação, para que os moradores desta fegião possam ter um pouco

mais de conforto e tranqüilidade.

Assim como também, a abertura de 05 quilômetros de ramal para insterligar a região acima

citada irá faciliatar o acesso das pessoas entre essas comunidades.

Pelo exposto, esperamos poder contar com a aprovação da matéria e que o Executivo possa

atender nossa reivindicação o mais breve possível.

Plenário Oscar Corrêa de Miranda Moju/PA, 25 de maio de 2021.

Senhora Presidenta e demais Vereadores (as) da Câmara Municipal de Moju.

ASSUNTO: Manutenção e aterramento dos ramais Maratipau, Santa Luzia, Belo

Horizonte na comunidade Vila Nova na PA - 252 e abertura de 5 km de

Ramal ( São Sebastião) que interliga a região do Trevo da PA 252 e PA
150, na Vila Jupuuba, 40 do Jupuuba, Vila da paz e região, com a

colocação de Tubulação nos Ramais, neste município.
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