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

Os vereadores Kelly Fernanda da S. F. de Almeida. Dionete Moraes Peniche e

Iranilson Trindade da Silva, REQUEREM após obedecidas as formalidades legais e

regimentais em vigor neste Legislativo, e esta matéria obtenha a necessária aprovação
pelo pienário, que seja encaminhado expediente a Exma. Sra. Maria Nilma Silva de Lima

DD. Prefeita Municipal de Moju, solicitando do Governo Municipal a construção de 01

(uma) PRAÇA na comunidade Vila SANTA MARIA, localizada no Trevo Moju/Acará e
outra na Comunidade BACABAL, localizada no Ramal da Embrapa, ambas

localizadas na zona rural deste município.

Justificativa

Nossa reivindicação visa tão somente atender ao anseio dessas comunidades rurais de

nosso município, pois as mesmas não dispõe de infraestrutura adequada para atender

os moradores, que enfrentam dificuldades por não serem atendidos em suas
necessidades, principalmente quanto a questão do lazer e da prática de esportes, pois

entendemos que essa obra irá atender todas as famílias, crianças, jovens, adultos e os

idosos, que poderão contar com um espaço adequado para sua diversão e

confraternização. Nesse sentido solicitamos que seja construída uma Praça nas
comunidades acima citadas, que possa proporcionar lazer e bem estar aos moradores

das mesmas, sendo uma opção de lazer que atenderá todas as faixas etárias, e oferecerá

aos jovens um espaço público onde possam se divertir, afastando os mesmos de outros

males.

Portanto esperamos poder contar com o apoio dos nobres colegas na aprovação da

matéria.

Plenário Oscar Corrêa de Mirajida Moju/PA, 22 de fevereiro de 2021.
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