GOVERNADOR CAMILO SANTANA RECEBE PREFEITA REGINA E
SUA COMITIVA
Nesta quarta-feira, 1º de agosto, o Governador
do Estado do Ceará Camilo Santana e o
Deputado Estadual SERGIO AGUIAR
receberam em Fortaleza a PREFEITA
REGINA, o ex-prefeito ALEX SANDRO, o
secretário de obras NILSON CARNEIRO, o
secretário de esportes CÉSAR ALVES, e os
vereadores GORÉ-GORÉ, CASTELO e
DANIELE, onde puderam discutir demandas da
gestão da Prefeita Regina, que são de
fundamental interesse para o avanço do desenvolvimento de Senador Sá.
A PREFEITA REGINA preocupada com a
SEGURANÇA da nossa população e vendo a necessidade
de um maior enfrentamento a violência em nosso
município, principalmente na região do distrito de
Serrota, agradeceu ao Governador pela nova viatura, mas
ao mesmo tempo solicitou a disponibilização de mais
uma VIATURA COM O ACRÉSCIMO DO EFETIVO
POLICIAL para atuar de forma permanente no distrito de
Serrota e região circunvizinha. De pronto o Governador
entrou em contato com o comando geral da PM e
autorizou a viabilização do pedido da Prefeita. Uma
conquista significativa que visa garantir mais
tranquilidade à nossa população, principalmente aos
moradores de Serrota.
Camilo Santana, o Governador de todos os cearenses, tranquilizou a todos os presentes
assegurando que está agilizando a liberação de todos os investimentos antes requeridos
pela Prefeita Regina. Nosso Governador garantiu o início de obras ainda neste mês em
nosso município. Sendo estas a ARENINHA, o ASFALTAMENTO DE RUAS DA
SEDE e a BRINQUEDO-PRAÇA. Investimentos que vem trazer um melhoramento da
infraestrutura urbana de nossa cidade e contribuir para o desenvolvimento de atividades
esportivas e de lazer para nossa população.

Ainda preocupados com a promoção do ESPORTE em nosso município, a PREFEITA
REGINA juntamente com o SECRETÁRIO DE ESPORTES CÉSAR ALVES e o
VEREADOR CASTELO, reiteraram o pedido do GINÁSIO POLIESPORTIVO, e
ouviram do Governador que, tão logo sejam sanados trâmites técnicos e burocráticos
com relação ao projeto e seja superada as restrições do período eleitoral, será dada a
ordem de serviço e Senador Sá terá sim um ginásio poliesportivo. Mas não para por aí,
Camilo Santana e Sergio Aguiar atenderam mais um pedido da nossa Prefeita, que é a
liberação de recursos da ordem de 200 mil reais para a construção da primeira etapa do
também tão sonhado ESDÁDIO DE FUTEBOL DE SENADOR SÁ.

Satisfeitos com o asfaltamento da
sede, mas também preocupados com
a URBANIZAÇÃO do distrito
turístico que é Serrota, a PREFEITA
REGINA juntamente com o
Secretário de infraestrutura NILSON
CARNEIRO E OS VEREADORES
GORÉ-GORÉ
E
DANIELE,
apresentaram outra nova demanda ao
Exmo. Governador que foi o pedido
de asfaltamento da avenida principal daquele distrito. Sensível a causa, o Governador
Camilo solicitou a Prefeita Regina e ao secretário Nilson que providenciassem o
quantitativo de área viária a ser pavimentada com asfalto para que fosse viabilizado
junto ao DER a execução da obra; mais uma conquista para nosso município.
Ainda focados em prover nosso município
de INFRAESTRUTURAS que levam ao
desenvolvimento, REGINA e sua comitiva
voltaram a pautar sobre o projeto da tão
sonhada ESTRADA SEDE-SERROTA.
Nosso
governador
reafirmou
seu
compromisso com a construção da estrada,
e acrescentou que o projeto será mais
ousado, com a ligação da sede do
município de Senador Sá até Jijoca de

Jericoacoara, passando pelo distrito de Serrota, integrando a região metropolitana de
Sobral ao aeroporto de Cruz, garantido maior oportunidade de crescimento econômico
para Senador Sá. As articulações para viabilizar esta ação, se iniciará com a
estadualização do trecho, missão atribuída pelo Governador ao DEPUTADO SERGIO
AGUIAR, e segue com a elaboração do projeto e sua inclusão no próximo lote de
investimentos do Governo do Estado no programa Ceará de ponta a ponta.
A prefeita Regina e sua equipe aproveitou o momento para reiterar o apoio irrestrito a
reeleição de Camilo Santana ao Governo do Estado, com a certeza de estar assegurando
uma aliança que vem dando certo e que a população Senadorsaense já começa a colher
os frutos de um progresso eminente.

