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Considerando os vendedores ambulantes que vendem seus produtos às margens--.,-. __._ ..--  V-,V-.-`,`-`,.`.`,  `-.„.,`-lc.llL`.`.  `|`|e  y-[l`Içll.  Ot;UO  r+.V`lu.UO  a®  []iaigt;iio    ;

i   da  Rodovia  PA  no  km.  16  no  Livramento,  sendo  desse  ramo  que  os  mesmos tiram  seus   :
I

sustentos e de suas famílias, então como legislador desse município e preocupado com a

!   insegurança  desses  ambulantes,  os  quais  ficam  expostos  de  sol  a  sol  ou  quando  não  à
1

chuva, sobretudo com as mães de famílias levam seus filhos ainda pequenos por não terem

com quem deixar;   tudo isso foi observado por este vereador,  o que traz realmente grande

!   preocupação por se tratar de beira de rodovia.
'

Considerando então, que a construção de barracas móveis padronizadas seria de   :

i   muita  utilidade e faciljdade,  bem como de proteção a estes ambulantes e muito contribuirá   i

!   para   esse   trabalho,   até   porque   ficará   mais   organizado   e   bem   visto   e   terão   mais   !

i   acessibilidade para vender e para os que vão comprar.                                                                          ,
Considerando principalmente que se aproxima o mês de Julho, período de mais e   i

'

!   maior  circulação  de  pessoas  em  veículos  via  Belém-Mosqueiro  e  vice-versa,  então  é  um   i
1

;   mês que esses ambulantes aproveitam para aumentar a sua renda financeira.
Sendo essas são as razões que requeiro o seguinte:

REQUERIMENTO N° 002/2021
0  Vereador  que  este  subscreve,  requer,  depois  de  ouvido  o  Soberano  Plenário   !

desta  Casa  de  Leis,  seja  enviado  oficialmente  ao  Exm°  Sr.  Prefeito  Municipal,  MARCUS

LEÃO COLARES, o original deste Requerimento,  para que o mesmo ciente do teor de suas

justificativas,  ultime providências   no sentjdo da Execução do Serviço de Construção de

i   15  Barracas  Padronizadas  móveis  para  os  ambulantos  da  Rodovia  PA  no  km.  16  -
;   Livramento.

Plenário "Fernando Conceição da Silva'',15 de Junho de 2021.
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