ESTADO DO CEARA
CÂMARA MUNICIPAL DETABULEIRO DO NORTE
PODER LEGISLATIVO

t
.'-ÉI

Õ

MUNICIPAL DE TABULEIRo Do
ExcELENTísslMA sENHoRA PRESIDENTA oE cÂuRRn

rvoRrr

-

cEnnÁ

ÊvDchrÊrÍc
r rri^ u^
EXPEDIENÍE LI[)O NA

(

SESSAO

tNDTCAçÃO Ns 091/2021

vereadores losÉ onnntÃo FREITAS MAIA, FRANCISCo FEITOSA
GUIMARÃES, EVALDEMBERG VIANA CHAVES, CLENILDA CHAVES APRíGIO, ALBERT
EINSTEIN FREITAS, FRANCISCO BRITO DE MORAIS C LUIS CARLOS FILGUEIRA
GUIMARÃES da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, vem, no uso de suas
atribuiçôes legais e regimentais, requerer da senhora Presidente da Mesa Diretora

os

desta casa Legislativa, que envie ofício ao senhor Prefeito Municipal Rildson Rabelo
Vasconcelos, solicitando, que seja realizado à adesão ao programa "Titula Brasil", que
tem o objetivo de apoiar â titulação de áreas públicas rurais da União e do lncra,
passíveis de regularização, por meio de parcerias com os municípios.
JUSTIFICATIVA:
Os moradores dos Assentamentos: Donato, Groenlândia, Lagoa Grande

e Barra do Feijão, só tem a ganhar com o programa Titula Brasil, visto que na última
reunião do dia 15 de maio, que foi realizado na Associação dos Assentados de Donato,
que contou com a presença do Superintendente do INCRA no Ceará, c Sr. Luiz
Fernando, todos os assentamentos representados por suas respectivas diretorias, após
decisão aprovada pelos assentados, estão favoráveis a titulação das terras. com o
título da terra, os assentados terão segurança jurídica para empreender e trabalhar
dentro da legalidade. A regurarização das terras dará aos produtores rurais as
condições de obter crédito rurar junto aos órgãos financiadores,
ricenciamento
ambiental da atividade e assistência pâra o preparo do soro e seu
curtivo com técnicas
mais modernas. pois com o título de regularização, trará
mais dignidade, renda e
benefícios para os produtoÍes do município de Tabuleiro
do Norte.

maio de 2021.

sara das sessões da cámara Municipar de Tabureiro
do Norte, em 1.7 de

tudrrt"rgírhtiw

í
ESTADO DO CEARA
CÂTÚARA TTIUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
PODER LEGISLATIVO

ALBERT EINSTEIN FREITAS

Vereador

,dtr.r

, tá,

y''

EVALDEMBERG VIANA CHAVES

Vereador

\Vereador

\r7Ü*)
FRANCISCO BRITO DE MORAIS

FRANCISCO FEITOSA GUIMARÃES

Vereador

Josí

L

JOSÉ

Qap;so €r,.e;.r*t

Wo

DAMIÃo FREITAS MAIA

h[zrLegiçkthn
RUA MAIA ALARCON,

NO

371

-

CENTRO

-

TABULEIRO DO NORTE

-

CE 62.960-000

,$ffi

ESTADO DO GEARÁ

CÂi,ARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
PODER LEGISLATIVO

TITULA
BRASIL
1. ADESÃO

?- CotlTAT0

ACI PROGNAMA

,l

E

Â srperifiierdêmia do lrcra no

.li
L.l

êstsdo

vêriÍiêa se no muricÍpio há áreas púhlicas

fedeÍais passlyeis

de

regularização

e

estahelece coniato com a PÍeÍeitura.

3" PTANO DE TRABALHO E
ACoRDo DE C00PERÂÇA0

4- TMPLANTAcÃo oo
MUNIcIPAL

A supsÍiírlenda'rciâ do lncÍa ê a PrêÍ€íiuta
deÍinem o Flano de Trabalho e fo.malirâm o

Acordo

de

implantâção

Cooperação Técnica

do

para

|.lúclêo Municipal

de

Regularizaçâo tundiária (NMRF).

-. Preíeiturâ rrstaia

o

xúcuo

l{ualeê ê ,r}dica õs

seftrdores responsavets pelo ôtendtmeolo

0 loc,â

çôpacila o§ êgentes nrunrcipa's e
drsponbili^ra as soluçoes tecnologlcas para
erecuçáo do Programa

==========-:==
RUA MAIA ALARCON,

NO

h[ã

f"úbtúúgo

371 _ CENTRO

-

Ê

execuçáo das açoes da Plano de frabalho-

:-_.r_-_+_=====:===

TABULEIRO DO NORTE

-

CE 62.960.000

