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Plenário Oscar Corrêa de Miranda Moju/PA, em 23 de março de 2021.

JUSTIFICATIVA

Nossa reivindicação, visa tão somente levar cidadania e dignidade de vida as famílias
daquela comunidade e de para os demais moradores da região, pois entendemos que

levar uma ação de prevenção ao Covid-19, com a realização de testes e distribuição de
medicamentos, possamos prevenir que essa doença atinja as famílias com maior

intensidade, pois entendemos que através de ações dessa natureza iremos possibilitar
melhor assistência a nossa população do interior.

Solicitamos ainda, que o executivo municipal através da secretaria municipal de obras
possa realizar os trabalhos de recuperação e pavimentação do Ramal do Aguapé, que

se encontra em estado precário, com enormes buracos, e nesse período do inverno essa
situação se agrava ainda mais,

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres colegas vereadores na aprovação da

matéria.

Exma. Sr a. Presidenta e demais Vereadores da Câmara Municipal de Moju

Os vereadores DIONETE MORAES PENICHE, RAIMUNDO EDSON DUARTE
MALCHER e PAULO EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA, infra-assinados,
REQUEREM, após obedecidas as formalidades legais e regimentais em vigor neste

Legislativo, e esta matéria obtenha a aprovação necessária, que seja encaminhado

expediente a Exma. Sra. Maria Nima Silva de Lima, Prefeita Municipal, solicitando

que o Executivo através da Secretaria Municipal de Saúde possa realizar uma Ação
Itinerante de Prevenção contra o Covid-19, na Comunidade Aguapé e região, bem

como possa realizar os trabalhos de recuperação do Ramal da referida comunidade.
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