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Exmo. Sr. Presidente e demais vereadores da Câmara Municipal de Moju. 

CONSIDERANDO que a Orla de nossa cidade sempre foi uma atração especial para 
os moradores e visitantes, inclusive após a construção do cais de arrimo, atendeu não 
somente nossa população local, mas também todos os nossos visitantes. 

CONSIDERANDO que algum tempo atrás com a reforma do antigo mercado municipal 
e construção do complexo da "Doquinha", a frente de nossa cidade o Moju teve uma 
grande visibilidade, com implantação de restaurante, bares que existiam no local, e 
que atendiam diariamente uma grande concentração de visitantes, inclusive 
ocorriam naquele espaço apresentações culturais e artísticas muito prestigiadas por 
nossa população. 

CONSIDERANDO ainda, que esse espaço ao longo dos anos ficou completamente 
abandonado, não sofrendo qualquer tipo de reforma ou manutenção, tanto no cais de 
arrimo como na "Doquinha" além de afastar as pessoas tornou aquele espaço ocioso 
sem atração, prejudicando tanto os comerciantes que ali ainda trabalham, mas 
principalmente a população, pois segundo os comerciantes e constatado por todos os 
freqüentadores daquele espaço os banheiros que são utilizados na "Doquinha" é 
questão de saúde publica, pois são terríveis sem as mínimas condições de atender 
qualquer ser humano. 

Pelo exposto, solicitamos que após aprovação desta matéria pelos nobres colegas 
vereadores, a Mesa Diretora desta Casa, possa encaminhar expediente ao executivo 
municipal, solicitando que seja viabilizado o mais breve possível a Reforma do Antigo 
Mercado Municipal e da complexo da Doquinha, solicitamos ainda que todo o espaço 
seja revitalizado, visando assim atender a nosso população, e aos nossos visitantes. 

Plenário Oscar Corrêa de Miranda - Moju/PA, 16 de outubro de 2018. 
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