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!   Senhor presidente,
!   Senhores Vereadores e
!   Senhoras vereadoras.
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JUSTIFICATIVA

Considerando  a grata  satisfação desta Vereadora e  atendendo ao pedido da
comunidade    e    munícipes,    Solicitamos    de   V.    Exa.    Que    seja    promovida    a
desapropriação de uma área localizada na rodovia PA 408, tendo como confrontação
frente   à   Comunidade    Morada    Nova.   A   DESAPROPRIAÇÃO   com    base   nas
informações  prestadas  reconheço  de  utilidade  pública  o  bem  imóvel,  para  fins  de
realização de obras da construção de uma Praça com quadra poliesportiva no local,
determinando a expedição do nespectivo decreto de desapropriação, tem por objeto

;   destinar a área supra referida para fins que beneficiará muitas famílias.
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1          ^        _____.__?_,__1_         _-_           ..             _               .                                                                                                                                                                                                                                                                                        IA comunidade  não  dispõe  de espaço  e  oportunidades  de  esporte,  lazer.  Mediante
!   essa justificativa solicitó aos nobres pares aprovação do requeiido.

Estas são as razões que requeiro o seguinte:

REQUERIMENTO N° 004/2o

Requeiro  na  forma  da  Lei  depois  de  cumpridas  as formalidades  Regimentais

deste  Poder  Legislativo,  a  Vereadora  que  este  subscreve  requer que,  após  dado

i   ciência   ao   soberano   Plenário,   seja   encaminhado   circunstancial   expediente   ao   i
1

i   excelentíssimo  senhor  Prefeito  Municipal  NILSON  FERREIRA  DOS  SANTOS,  no   :
i   sentido  de  que  o  mesmo  ciente  das  justificativas  acima  expostas  mostrando  a   i

necessidade  para  utilidade  pública  ultime  providencias  na  Desapropriação  da  área

localizada na rodovia PA 408, ffente à comunidade Morada Nova para construção de

i   uma Praça com Quadra Poliesportiva no Local.

Plenário "Femando Conceição da Sílva", 09 de Dezembro de 2020.
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