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Plenário Oscar Corrêa de Miranda Moju/PA, 14 de deabril 2021.

Ver. Nilziele tí^Cmiceição Corrêa - PSB Ver. Paulo Eduardo C. de Oliveira -PT

Ver. Raimundo Edson D. Malcher - MDB Ver. Marcio/j^^Mai^^ns _ pse

Ver. Edeval Pereira Barra - PC do B

Senhora Presidenta,

Senhores Vereadores.

Requeiro 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 os trabalhos de pavimentação da

estada que dá acesso ao do condomínio industrial de nossa cidade.

JUSTIFICATIVA

Nossa solicitação visa atender a uma reivindicação dos proprietários de
industrias e moradores da área do condomínio industrial, local onde trabalham
e residem centenas de pessoas, que diariamente utilizam essa via.

No entanto, as Indústrias ali instaladas, bem como as famílias que moram

naquela área, reclamam pela falta de trabalhos de infraestrutura na Estrada

que dá acesso ao condomínio, pois todos entendem que é essencial o trabalho

de pavimentação dessa importante via, pois será importante para a

consolidação das indústrias ali instaladas, além do que, existem vários pedidos
de terrenos para implantação de novas unidades industriais e residenciais
naquela área, trazendo ainda mais desenvolvimento para nosso Município.

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.
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