CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
INFORMATIVO SEMANAL
CÂMARA APROVA REAJUSTE PARA OS
SERVIDORES DE QUIXELÔ QUE ESTAVAM ABAIXO
DO MÍNIMO.
A Câmara Municipal de

aqueles que tiveram a sua

Quixelô aprovou na sessão de

remuneração atingida pela

23/02/2017,

inflação

Mensagem

da

e que estavam

Prefeita

abaixo

do

Fátima

valor

do

Gomes
ao

salário

PLC

mínimo legal.
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O reajuste

de

de

Fevereiro

referente ao

de

PLC

2017

que trata da recomposição

também

da perda salarial do poder

integrantes

aquisitivo

Tutelar.

públicos

ASSOCIAÇÃO DA
LAGOA DO JATOBÁ
PEDE A SECRETARIA
QUE ELABORE
PROJETO PARA
CONCESSÃO DE
EQUIPAMENTOS
AGRÍCOLAS

dos
de

servidores

Quixelô

6,47%
001

beneficia
do

os

Conselho

O

vereador

presidente

da

Dada

e

CMQ,

Guedes,

apresentou
Requerimento a pedido
do

presidente

da

Associação
Comunitária da Lagoa

para

do Jatobá, senhor Tiago
Neves, onde ele solicita

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
QUIXELÔ APROVA A NOVA ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA

que a Secretaria de
Desenvolvimento
Agrário (SDA) doe um
trator

O presidente da Câmara
Municipal,
vereador,
Doroteu Honório Guedes
(Dadá Guedes) submeteu
aos vereadores a nova
estrutura organizacional,
os níveis hierárquicos,
orgânicos e funcionais da
CMQ, definindo também
as atribuições comuns e
específicas dos órgãos de
direção, assessoramento
e
coordenação
de
serviços, fixando as suas
respectivas
remunerações.

[Escolha a data]

e

todos

os

implementos agrícolas,
tais

como,

grade,

arado,

ensiladeira,

debulhadora de milho e
feijão

e

madal.

Os

equipamentos
atenderão
associação

a
e

a

comunidade ao redor
representando assim um
benefício direto a cerca
de 200 pessoas.
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WAGNER VIEIRA
CONCLAMA A TODOS
OS VERIADORES QUE
SE UNAM CONTRA A
REFORMA DA
PREVIDENCIA.
O Vereador Wagner Vieira
(PC do B) manifesta sua
preocupação em promover
grande mobilização apartidária
contra
a
reforma
da
Previdência.
Afirmou
o
vereador que “o momento é de
união, pois essa reforma deverá
criar um grande problema no
futuro com a extinção de
sindicatos rurais, pessoas sem
aposentadoria e mais uma
manobra para prejudicar a
população. É hora de nos
unirmos em defesa das nossas
conquistas. É hora de cada
vereador
conclamar
seu
eleitorado para que se faça
presente na audiência pública.
Temos força pra isso e podemos
fazer se quisermos!”
Wagner elogiou o acordo
fechado com os pais de alunos,
mas manifestou preocupação
com a queda nas matrículas.
Isso
tem
trazido
muitos
problemas, inclusive de perda
de receita. E quero repetir que
podemos vir a ter no futuro
problemas com professores sem
turma e sem alunos para
ensinar.” O vereador acredita
que a escola municipal ajudará
a solucionar o problema.
Wagner informou que o
matadouro precisa ainda de
verbas para a sua conclusão,
mas que ainda tão importante
são os equipamentos que
precisam ser instalados e já
sabe que a prefeita está em
campanha para solucionar
esse problema.

TICO DO BARROSO
MANIFESTA
PREOCUPAÇÃO COM
RECLAMAÇÕES DE
AGRICULTORES

Tico

do

informações

Barroso
a

pediu

respeito

das

reclamações dos beneficiários do
Seguro Safra e informou que
“cerca de 200 agricultores estão
sem receber o benefício mesmo
já

tendo

pago

a

taxa

de

inscrição.” Tico do Barroso pediu
que fosse expedido Requerimento
a Secretaria de Agricultura e para
a Secretaria de Assistência Social
pedindo

mais

esclarecimentos

sobre o porquê da demora na
liberação

dos

benefícios.

Ele

cobrou ainda um posicionamento
sobre a conclusão das obras do
matadouro municipal que “já se
Vereador Tico do Barroso (PSB)
relatou

sobre as queixas dos

produtores rurais que reclamam
da demora

e do atraso na

prestação de serviços de corte da
terra, na opinião do vereador
“ainda é pouca a quantidade de
tratores

para

a

demanda

arrastam por alguns anos e que
estão paradas, gerando prejuízos
aos

criadores.”

mostrou

Para

grande

finalizar

preocupação

com a reforma da Previdência e
afirmou que “isso trará grande
prejuízo

às

classes

menos

favorecidas.”

exigida.”

CÂMARA AUTORIZA O MUNICÍPIO DE QUIXELÔ A
FIRMAR PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA
SOCIEDADE CIVIL
O PL 003, de 23 de Fevereiro de 2017, trata da necessidade de firmar parcerias,
por parte do executivo municipal, com organizações da sociedade civil, para a
consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a
execução de atividades ou projetos previamente estabelecidos em planos de
trabalho inseridos em termos de colaboração, de fomento ou em acordos de
cooperação.
Tais parcerias visam o aperfeiçoamento da gestão pública municipal que se
traduzirão em melhorias para a população de Quixelô.
O PL 003 autoriza ainda o executivo municipal a pagar anuidades a
organizações sociais sem fins lucrativos que realizam atividades em favor das
políticas públicas e interesses do Município e autoriza também o poder
executivo a vincular-se como associado das organizações sociais, sem fins
lucrativos.
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VERILÂNDIA GUEDES (PT) TOMA POSSE COMO
VEREADORA NO LUGAR DE RAIMUNDO GOMES
(PT)
“Uma voz feminina na Câmara.”
Com este slogan de campanha a
professora Verilândia Guedes torna a
única mulher a ter assento na
Câmara Municipal de Quixelô.
A agora vereadora Verilândia
Guedes substitui o veterano
Raimundo Gomes que licencia-se
para assumir a Secretaria de
Infraestrutura na gestão municipal.
A vereadora Verilândia Guedes
anunciou que até dez de março a
casa de apoio da Prefeitura de
Quixelô estará em funcionamento. A
demanda conjunta da população e
dos vereadores atenderá os
pacientes que tinham que ir e vir,
quase que diariamente, para realizar tratamentos de saúde. Com a casa
de apoio as pessoas poderão ficar mais tempo alojadas com conforto
para cuidar melhor da sua saúde, inclusive para a realização de exames
sequenciais.
A vereadora anunciou que o problema com o transporte escolar foi
resolvido e de comum acordo com os pais e vereadores presentes à
reunião, a prefeita Fátima Gomes concordou com extensão do prazo de
dois anos para desativar o serviço e incluiu ainda os alunos matriculados
na primeira série. O transporte escolar para a Escola Profissionalizante de
Iguatu encerra as suas atividades no final do ano letivo de 2018.
O piçarramento da estrada que leva para a Ilha Grande foi tema da
audiência com o governador Camilo Santana (PT). Na mesma audiência,
informou a vereadora que a prefeita solicitou o asfaltamento da estrada
do Cavaco e reforçou o pedido de escavação de mais 26 poços para a
comunidade rural de Quixelô.

VEREADOR JOSÉ FRANCISCO PEDE O
ALARGAMENTO DA ESTRADA BARROSO – SALSA.
José Francisco (PDT) apresentou Requerimento solicitando alargamento
da estrada Barroso – Salsa. Segundo
ele a estrada é “estreita e nessa
época de chuvas poderá tornar-se
ainda mais perigosa. Mesmo não
sendo uma boa época para restaurar
estradas, alguma coisa poderia ser
feita para reduzir os riscos de
acidentes
em
virtude
do
estreitamento da estrada.”
O vereador ainda registrou sua
satisfação ao ver que os caminhões
estavam descarregando material no
Poço da Pedra para a construção de
mais seis casas do Programa Nacional
de Habitação Rural.

VEREADOR JOSÉ
MATIAS PEDE A
RECUPERAÇÃO DO
BUEIRO DA RUA
PEDRO GOMES DE
ARAÚJO
Requerimento
apresentado pelo vereador
José Matias (PMN) pede a
imediata recuperação do
bueiro localizado na rua
Pedro Gomes de Araújo
com
a
finalidade
de
desobstruir
o
trânsito
naquela rua.
José
Matias
Neto
parabenizou a prefeita pelo
atendimento do pleito da
casa
de
apoio
aos
pacientes em tratamento
de saúde em Fortaleza.
Cobrou
novamente
explicações da secretária
de Educação a respeito do
atraso no início das aulas.
Parabenizou o presidente da
Câmara
Municipal,
vereador Dadá Guedes,
pelo
trabalho
de
publicidade que está sendo
dado ao trabalho do
vereador. Segundo ele “é
comum
as
pessoas
perguntarem ‘o que faz um
vereador?’,
e
mesmo
explicando fica difícil de
visualizarem
isso.
A
divulgação está mostrando
o que estamos fazendo, seja
debatendo,
cobrando,
fiscalizando
ou
mesmo
sugerindo melhorias.”
Manifestou
também
grande preocupação com
o projeto proposto de
reforma da Previdência que
poderá trazer um desgaste
irreparável na vida dos
menos favorecidos, na vida
da
já
sofrida
classe
trabalhadora
e
principalmente, na vida do
homem do campo.”
O vereador parabenizou o
secretário Ailton Fernandes
que está à frente da Cultura,
Turismo,
Desporto
e
Juventude pelo trabalho
que vem fazendo à frente
da pasta.
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ADIL VIEIRA FEZ REQUERIMENTO PEDINDO A RECUPERAÇÃO DO
CALÇAMENTO DA RUA DO GINÁSIO MUNICIPAL E A REPOSIÇÃO
DAS LÂMPADAS QUEIMADAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
O vereador Adil Vieira (PMDB) requereu a recuperação do calçamento da rua do Ginásio
Municipal que está em condições ruins para trafegar. O
vereador observou que há muitas lâmpadas queimadas nas
ruas de Quixelô, mas que percebeu que algumas estão
sendo trocadas. A Enel, antiga Coelce, está negociando a
possibilidade de transferir para o município a função de
realizar estas substituições, mas ainda há problemas na
realização desse convênio que não está claro. O vereador
pediu mais informações sobre como resolver o problema
mais rapidamente sem que isso venha a acarretar prejuízo
tanto para a população, quanto para a gestão municipal.
Adil Vieira requereu que fosse convidado o senhor José
Mácio Alves, ex-presidente do ICEQUI – Instituto Cultural e
Econômico de Quixelô para explicar sobre o fechamento
do Instituto. No mesmo discurso manifestou seu pesar pela morte de dona SANTANA (Ana Maria de
Jesus) genitora de uma família exemplar, pioneira na atividade comercial de Quixelô.
Por fim conclamou a todos a se mobilizarem contra a reforma da Previdência que “deverá trazer
grandes prejuízos à classe trabalhadora, a qual será mais uma vez penalizada.”
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