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Plenário OSCAR CORRÊA DE MIRANDA Moju-PA, 03 de março de 2021.

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

Os Vereadores AURINO ALVES PEREIRA e IRANILSON TRINDADE DA
SILVA^ REQUEREM, depois de obedecidas as formalidades legais e
regimentais deste Legislativo, e esta matéria obtenha a necessária aprovação

pelo Plenário, que seja encaminhado expediente a Exma. Sra. Maria Nilma

Silva de Lima, Prefeita Municipal, solicitando ao Executivo Municipal a

Implantação de um Sistema de Abastecimento de Água com capacidade
para 20.000 (vinte mil) litros, que possa atender a uma área

pertencente ao patrimônio municipal localizada na Vila Boa Esperança

Km 50, bem como seja feito os trabalhos de abertura de Ruas na referida

área, para que a mesma possa receber as pessoas que queiram se

instalar naquele local.

JUSTIFICATIVA;

Na Vila Boa Esperança existe uma área pertencente ao patrimônio municipal,

que está sendo pouco habitada pelos moradores, devido a necessidade de

trabalhos de infraestrutura na mesma, principalmente quanto a questão da

falta de abastecimento de água e infraestrutura de Ruas.

Nesse sentido, solicitamos ao Executivo municipal que possa instalar um

Sistema de Abastecimento de Água com capacidade para 20.000 (vinte mil)
litros, e que sejam realizados os trabalhos de aberturas e de pavimentação das

Ruas, e com isso essa área possa receber os moradores que pretendem

construir no local.

Nesse sentido, contamos com o apoio dos nobres colegas vereadores na

aprovação da matéria, e que esse serviço possa ser realizado o mais breve

possível.
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