INFORMATIVO SEMANAL
Terceira Sessão – 03 de Março de 2017

Adil Vieira solicita que a prefeitura envie PL para reajustar os
vencimentos dos professores do município
Câmara Municipal aprova
criação do programa CRIANÇA
FELIZ em Quixelô
Por unanimidade a Câmara Municipal de Quixelô
aprovou o PL 004/2017 que dispõe sobre a criação
do programa CRIANA FELIZ. O programa tem
como finalidade promover o desenvolvimento
integral das crianças na primeira infância,
considerando sua família e seu contexto de vida,
em consonância com a Lei Federal no. 8.742, de 07
de dezembro de 1993, que dispõe sobre a
organização da Assistência Social e ainda de acordo
com a Lei Federal no. 13.257, de 08 de março de
2016, que dispõe sobre as políticas públicas para a
primeira infância e o Decreto no. 8.869, de 05 de
outubro de 2016, que institui o programa
CRIANÇA FELIZ.
O programa atenderá gestantes, crianças até seis
anos e suas famílias. O programa será
implementado a partir da articulação entre as
políticas de assistência social, saúde, educação,
cultura, direitos humanos, direitos das crianças e
dos adolescentes, entre outras.

Segundo o vereador o aumento anunciado pelo MEC para 2017 foi
de R$ 7,64 e “este seria o mínimo que o Município poderia
oferecer.”
Este valor, segundo Adil Vieira, ajudaria a recompor as perdas
salariais decorrentes da inflação de 2016.

José Matias pede implantação do SAMU em
Quixelô
O vereador José Matias
(PMN) em visita ao
município de Penaforte,
tomou
conhecimento
sobre uma base do SAMU
naquela cidade que tem
porte
semelhante
à
Quixelô. Em razão disso
encaminhou
Requerimento à Prefeitura Municipal com a finalidade implantar
uma base do SAMU no município. Segundo José Matias a nova base
traria um melhor atendimento emergencial à população
quixeloense.
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Os recursos serão repassados pelo Fundo Nacional
de Assistência Social – FNAS para os fundos de
assistência social dos estados, Distrito Federal e
municípios.

O vereador Adil Vieira (PMDB)
apresentou
Requerimento
à
Prefeitura de Quixelô solicitando
reajuste dos vencimentos dos
professores do município de
Quixelô.
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Chico Ribeiro cobra cumprimento de promessa de para
iluminar os campos de futebol
O vereador Chico Ribeiro (SD) cobrou a realização da promessa de
campanha para a iluminação dos campos de futebol. Chico Ribeiro disse
que já está em contato com a ENEL para que os campos venham a ser
iluminados e pediu empenho da prefeitura para ajudar a acelerar o
processo.
Segundo o vereador “não é justo que a verba de duzentos mil tenha vindo
para iluminação e que não tenha energia nos campos e quadras de
esportes da zona rural.”
Câmara Municipal de Quixelô
Travessa Pedro Gomes, S/N
Fone - 88 35791212
imprensa@camaraquixelo.ce.gov.br
camaraquixelo.ce.gov.br
Facebook: Câmara Quixelô

Bastante insatisfeito, Chico Ribeiro mostrou sua total insatisfação com a
perseguição que fazem contra seu filho, o enfermeiro Douglas Ribeiro em
“virtude das recentes transferências a que foi sujeito.”

TICO DO BARROSO PEDE RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATORES

Tico do Barroso requereu a Câmara que
expedisse solicitação de relatório de uso dos serviços de aragem de terra realizados pela
Prefeitura de Quixelô, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.
O vereador deseja saber quem utilizou, quanto pagou e qual a relação dos que ainda falta serem
atendidos.
Tico alertou para a deterioração das estradas do município e mesmo sabendo que esta não
seria uma boa hora para obras mais profundas pediu que fossem tomadas medidas com lugares
que oferecem risco a segurança de quem usa as estradas. O vereador ainda reforçou a posição
dos vereadores no apoio ao ICEQUI e apoiou a proposta de José Matias para a implantação de
uma base do SAMU em Quixelô.

JOSÉ FRANCISCO (PDT) PEDE INAUGURAÇÃO DA QUADRA DA SALSA
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De acordo com o vereador a quadra da Salsa está concluída e pronta para ser
inaugurada e pede que ela seja inaugurada para que a prática esportiva comece.
Este equipamento será de grande ajuda em virtude do projeto Brincando com o
Esporte que “deverá ajudar a livrar nossos jovens do caminho das drogas e da
marginalidade.” José Francisco também parabenizou o ICEQUI pelo trabalho e
apoiou a parceria com a rádio comunitária.
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Verilândia Guedes (PT) alerta
sobre a Reforma da
Previdência
A vereadora Verilândia Guedes conclamou a todos a
participarem da audiência pública que será realizada dia
10 de março, em Quixelô com o objetivo de conscientizar
a população para as graves consequências da reforma
proposta para a Previdência que penalizará,
principalmente as mulheres e os produtores rurais.

Tico do Barroso requereu a Câmara que expedisse
solicitação de relatório de uso dos serviços de aragem de
terra realizados pela Prefeitura de Quixelô, através da
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.
O vereador deseja saber quem utilizou, quanto pagou e
qual a relação dos que ainda falta serem atendidos.
Tico alertou para a deterioração das estradas do
município e mesmo sabendo que esta não seria uma boa
hora para obras mais profundas pediu que fossem
tomadas medidas com lugares que oferecem risco a
segurança de quem usa as estradas. O vereador ainda
reforçou a posição dos vereadores no apoio ao ICEQUI e
apoiou a proposta de José Matias para a implantação de
uma base do SAMU em Quixelô.
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Pediu ainda que fosse buscada solução mais rápida para o
problema nos atrasos do Seguro Safra e pediu a Câmara
que emitisse Nota de Pesar pela morte de dona Eroltilde
do Gaspar.

Tico do Barroso pede relatório de
utilização dos serviços de locação de
tratores
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ICEQUI atende a Requerimento de Adil Vieira e apresenta explicações
sobre os motivos do fechamento
.” Por causa disso, prosseguiu Mácio, “os problemas de
conotação política aumentaram, o que acabou
provocando os problemas na eleição de 2014 e que
acabaram em processo.”
Mácio pediu ainda o apoio da Câmara no sentido de
fechar parceria com o ICEQUI para uma maior
divulgação, através da rádio, das sessões da Câmara
Municipal com a possibilidade, inclusive, de abrir link
para transmissão ao vivo das sessões. O presidente da
Câmara, Dadá Guedes, anotou a sugestão e
comprometeu-se a analisar a proposta juntamente com
os demais vereadores.
O vereador Adil Vieira sugeriu que se montasse uma
comissão para “buscar um acordo para convencer a
parte movedora da ação a retirá-la, haja vista, não haver
mais interesse na disputa pela direção do ICEQUI.” O
assunto ficou de prosseguir em reunião posterior.
O vereador Chico César (PSB) reforçou a necessidade da
parceria com o ICEQUI e prometeu associar-se como
contribuinte e convidou os demais vereadores a fazerem
o mesmo.
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Na Sessão de 03 de Marco de 2017, o
presidente do ICEQUI, José
Roberto, apresentou os motivos que
culminaram no fechamento do
Instituto. De acordo com José
Roberto o problema foi
consequência de uma ação judicial
ocasionada pela disputa eleitoral
que se arrasta até hoje e em razão
disso, mesmo tendo ocorrido nova
eleição, o cartório local recusou-se a
registrar a ata da nova diretoria e com isso o acesso à
conta bancária foi bloqueado resultando na
inadimplência juntos a fornecedores, sendo um deles, a
ENEL, que em virtude do atraso nos pagamentos da
conta de energia, cortou o fornecimento.
Em seguida a palavra foi passada ao ex-presidente e um
dos fundadores da entidade, José Mácio Alves, que
destacou que o problema “originou-se na gestão
anterior” a qual segundo ele, “deveu-se a um comentário
sobre o investimento em publicidade feito em rádio de
Iguatu e não na rádio comunitária local
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