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Ver. Alexadre Pinheiro Paes

Ver. Edeval Perera Barra

Ver.

Ver. Márcio da/Oâérro Martins

Ver. Nil^íêleda C. Corrêa

liveira

a

Almeida

ajcher

Ver. Cimira Eulália da C.Souza

scar Corrêa de Miranda, em 24 de agosto de 2022.

resmaVer. Dionete^Me^^es Peniche

A construção dessa rotatória local acima citado, irá resguardar a vida de
muitas pessoas pois, nos horários de pico tem um grade movimento de
veículos, e essa obra ao ser construída ira disciplinar melhor o transito
no local além de trazer uma maior segurança aos munícipes da localidade.

Nesse sentido, submetemos a presente matéria a apreciação dos Nobres
Vereadores, na expectativa que, após regular tramitação seja afinal
deliberado e aprovado na devida forma regimental.

reivindicação das pessoas que
bem como todos os motoristas

chegam naquela entrada ficam
de entrada e saída de veículos
acidentes inclusive já ocorrem

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação visa atender uma
diariamente transitam naquele perímetro,
que trafegam na PA 150, e que quando
desorientados, devido ao trânsito intenso
do condomínio, colocando em risco de
inúmeros naquele perímetro.

Exma. Sra. Presidenta e demais Vereadores(as) da Câmara Municipal

Requeremos, após obedecidas às formalidades regimentais e ouvido o
Soberano Plenário, que esta Casa encaminhe ao executivo municipal cópia
deste Requerimento de Indicação, que solicita ao Executivo Municipal a
necessidade da construção de uma rotatória no cruzamento da PA 150
com a entrada de acesso ao Condomínio Oton Gomes de Lima, perímetro
urbano de nossa cidade.

Indica ao Executivo Muncpa"a
necessidade da construção de uma rotatória
no cruzamento da PA 150 com a entrada
de acesso ao Condomínio Oton Gomes de
Lima, perímetro urbano de nossa cidade.

Requerimento de Indicação n010/2022

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU

PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO

CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU
APROVADOEM/feESSÁO ORDINÁRIA


