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EXMO. SR. 

ANTÔNIO DE PÁDUA NOGUEIRA BARBOSA 

MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARATUBA  

 

 

 

Senhor Presidente, 

 

 

ANTONIO MAYCOM VARELO PINHEIRO, Vereador do Partido da 

República (PR), com assento neste Legislativo Municipal, vem requerer de V. Exa., após 

ouvir o Plenário, que seja encaminhado ofício a Chefe do Executivo, solicitando que a 

mesma adote as devidas providências para abertura de valas e roçagem nos trechos das 

Localidades de Covico a Matas, Cantinho a Pindoba para o escoamento das águas 

empossadas no período chuvoso.  

 

Este requerimento tem como finalidade a manutenção da trafegabilidade em pontos 

críticos das estradas rurais referentes aos trechos mencionados anteriormente, visto que 

estas, são também vias estratégicas para o escoamento agropecuário do município. 

 

Destaco ainda que como as estradas rurais se tornam vias estratégicas à execução de 

várias atividades do produtor rural, as mesmas necessitam constantemente de manutenção 

e melhorias que visam principalmente evitar a ocorrência de erosão e assoreamento para 

os cursos d’água das chuvas, desta forma a intenção é garantir a locomoção dos produtores 

rurais durante o ano todo, seja para o escoamento da produção, para aquisição de insumos, 

lazer ou para acesso a saúde. 

 

É importante frisar que pequenas intervenções de drenagem como valas laterais 

rasas, entre outras, contribuem para manter em bom estado as estradas rurais de forma a 

preservar os recursos naturais, especialmente a água e o solo, prevenindo e controlando a 

erosão e estimulando a adoção de práticas conservacionistas pelos agricultores. Reduzindo 

assim o custo de conservação das estradas gerando mais qualidade de vida para os 

moradores das respectivas localidades e uma economia considerável para os cofres 
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públicos. Sendo assim, certo de contar com total apoio, dos pares desta Casa Legislativa, e 

que V. Exa., tomará as medidas pertinentes ao assunto, conclamo aos demais vereadores 

aprovarem este requerimento.    

 

N. Termos 

   P. Deferimento 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aratuba - (CE.), aos 31 (trinta e um) dias 

de janeiro de 2017.            

 

 

 

Antônio Maycon Varelo Pinheiro       

Vereador - Requerente  

 

 


