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09 de setembro de 2021. 

Denomina de Pedro Abílio dos Santos a estrada 
que liga a rodovia municipal Francisco das Chagas 
Sobrinho as localidades de Merejo e cacimba do 
Fogo, distrito de Marrecas no município de Tauá 
Ceará, na forma que indica e adota outras 

providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ-CEARÁ 

DECRETA: 

Art. 12 - Denomina de Pedro Abflio dos Santos a estrada que liga a rodovia 
municipal Francisco das Chagas Sobrinho as localidades de Merejo e Cacimba do 
Fogo, distrito de Marrecas no município de Tauá Ceará, na forma que indica e adota 
outras providências. 

Art. 22 - Cumpre ao Poder Executivo Municipal, dar publicidade e 
conhecimento à população da referida denominação. 

Art. 32 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Sala das Sessões da Câmara de Vereadores, 09 de setembro de 2021. 

. ,;A CASTELO 
Francisco 
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09 de setembro de 2021. 

Denomina de rodovia municipal vereador Antonio 
Moreira Veras a estrada que liga a comunidade de 
Cachoeira dos Gonçalves a localidade de 
Mutuquinha, distrito do Carrapateiras no 
Município de Tauá-CE na forma que indica e adota 
outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ-CEARÁ 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica denominado de rodovia municipal vereador António Moreira 
Veras a estrada que liga Cachoeira dos Gonçalves até a localidade de Mutuquinha, 
distrito do Carrapateiras no Município de Tauá Ceará. 

Art. 22 - Cumpre ao Poder Executivo Municipal, dar publicidade e 
conhecimento à população da referida denominação. 

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Sala das Sessões da Câmara de Vereadores, 09 de setembro de 2021. 
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