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Plenário Oscar Corrêa de Miranda - Moju/PA, 06 de agosto de 2021.

Solicitamos que a Mesa Diretora, após obedecidas as formalidades legais
e regimentais em vigor neste Legislativo, encaminhe ao executivo
municipal este Requerimento Verbal apresentado na sessão ordinária
realizada no dia 13 de agosto de 2021, e devidamente aprovado pelo
plenário, que solicita ao Executivo Municipal a construção de Micro
Sistema de Abastecimento de Água para atender a comunidade Nova
Vida (Mirindeua) Baixo Jambuaçú

JUSTIFICATIVA:

Essa solicitação se faz necessária, por se tratar de uma reivindicação da

comunidade, que constantemente nos cobra providencias quanto a

questão do abastecimento de água, que busque melhor atendê-los, pois
atualmente nem todas as famílias são atendidas com água própria para

o consumo, causando transtornos aos moradores.

Segundo eles, somente com a implantação de Micro Sistema de

abastecimento as famílias poderão ser melhor atendidas, e com isso

melhorar consideravelmente a vida de todos.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MOJL
APROVADO ESESSÃORDINÁRIA••

Requerimento Verbal

Autor: Ver. Márcio de Castro Martins

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU

PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO
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Plenário Oscar Corrêa de Miranda - Moju/PA, 20 de agosto de 2021.

Ver. Marci
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Ver. JunüM^wios Faro

Exma. Sra. Presidenta,

Exmos(as) Vereadores(as)

Solicitamos que a Mesa Diretora, após obedecidas as formalidades
legais e regimentais em vigor neste Legislativo, encaminhar ao Executivo

Municipal cópia deste Requerimento Verbal, que solicita ao mesmo que
viabilize juntos aos órgãos competentes a concessão de uma linha de ônibus,
Moju/Abaeteuba/Moju, que atenda exclusivamente os alunos que estudam à
noite no Município de Abaetetuba.

JUSTIFICATIVA:

Esta solicitação visa atender uma antiga reivindicação dos estudantes
de nosso município, que necessitam se deslocar até o município de Abaetetuba

para estudar pela parta da noite, pois, o ultimo horário de transporte encerra
ás 18:00 horas, e como sabemos existem dezenas de estudantes universitários

que estudam a noite e não conseguem transporte para retornar, tendo que
pernoitar naquele município, muitos desses estudantes desistem de seus

estudos devido a essas dificuldades.

Por todo o exposto, contamos com a colaboração dos nobres colegas

na aprovação da matéria.

Requerimento Verbal
Autor: Ver. Alexandre Pinheiro Paes, Mareio de CastroartnsNilzeíe da-

Conceição Corrêa, Raimundo Edson D. Malcher, Edeval
Pereira Barra, Junil Ramos Faro e Bruno Medeiros Quaresma.

Assunto: Concessão de uma Linha de ônibus, Moju/Abaeteuba/Moju, que
atenda exclusivamente os alunos que estudam à noite no
Município de Abaetetuba.

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU

PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO

AMARA MUNICIPAL DE MOJU
VADO^M SESSÃO ORDINÁRIA


