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ESTADO DO CEARÁ. PODER LEG]SLATIVO
CÂilARA ÍIIUN]CIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
GABINETE DO VEREADOR DAMIÂO DO POVÃO
E-mail: damiaodopovao(Oqmail.com

EXCELENTíSSIMA SENHORA PRESIDENTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO
NORTE

-

CEARÁ

EXPEDIENiT LIÜC tiA SISSÀO

rNDrcAçÃo Ne 133/2021

MAIA, da câmara Municipal de
Tabuleiro do Norte, vem, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerer da
Senhora Presidente da Mesa Diretora desta Casa Legislativa, que envie ofício ao
Senhor Prefeito Rildson Rabelo, solicitando que viabilize através da Secretaria de
Obras, o serviço de recuperação de estrada, nas Comunidades circunvizinhas que dá
acesso ao Assentamento Groenlândia, como também o percurso dentro da
comunidade, facilitando o acesso do deslocamento dos moradores para escoamento

O Vereador JosÉ DAMIÃO

FREITAS

da produção, a escola, posto de saúde e demais acessos.
Salienta o vereador, que o objetivo é melhorar a qualidade de vida da população da
área rural, sendo fundamental que o poder público faça reparos e manutenção nas
estradas de nossa região, facilitando a vida do produtor rural e até mesmo aos ônibus
escolares que fazem esse tra.ieto. Essa minha solicitação se faz necessária para que se
possa atender a atual demanda dos moradores e produtores rurais daquela região que
tem enfrentado dificuldades diante da situação da estrada, piorada principalmente
com a chegada intensa da quadra invernosa. Sempre trafego por aquele setor e
constatei pessoalmente as atuais condições de trafegabilidade, situação que tem
dificultado o fluxo de veículos de grande porte, como por exemplo; os ônibus e
caminhões, e o trecho mais danificado da estrada fica na entrada do assentamento,
mais precisamente próximo ao bueiro entre a casa de pedro e Francisco Tomas. sendo

assim a suã recuperâção
trafegabilidade aos usuários.

se torna imprescindível para garantir segurança

e

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, em 26 de

outubro de 2027.

Vereador
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