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Plenário Oscar Corrêa de-Mjranda - Moju/PA, 05 de novembro de 2021.

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

deste Requerimento ao Executivo Municipal, solicitando ao mesmo a Sinalização da

estrada que dá acesso a Vila Nova Vida (Sococo), e solicitar à Secretaria de Transporte

do Estado a construção de lombadas no perímetro da PA 252 entre a Vila Bacuriteua e

a Vila Castanhandeua, e no perímetro da comunidade Curuperezinho, sendo uma na

da comunidade, uma na frente da Igreja Assembléia de Deus e outra próximo ao

igarapé.

TUSTIFICATIVA:

Ao apresentar essa solicitação de sinalização da estrada que dá acesso a Vila Nova Vida

(Sococo), fundamenta-se na necessidade que a comunidade apresenta desde já, por se

tratar de uma pista nova, recém asfaltada e a sinalização ao longo da mesma irá evitar

futuros acidentes. E ao solicitar à Secretaria de Estado de Transporte para que sejam

construídas lombadas no perímetro da PA 252 entre a Vila Bacuriteua e a Vila

Castanhandeua, e com isso possamos evitar acidentes, os quais vem acontecendo com

certa freqüência neste perímetro específico, pondo em risco a vida de quem trafega pela

mesma.

Pelos motivos expostos contamos com a colaboração dos Nobres Pares na aprovação

deste requerimento.

Assunto: Sinalização da estrada que dá acesso a Vila Nova Vida (Sococo), e solicitar à

Secretaria de Transporte do Estado a construção de lombadas no perímetro

da PA 252 entre a Vila Bacuriteua e a Vila Castanhandeua, e no perímetro

da comunidade Curuperezinho, sendo uma na da comunidade, uma na

frente da Igreja Assembléia de Deus e outra próximo ao igarapé.
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