INFORMATIVO SEMANAL
Quarta Sessão – 17 de Março de 2017

Presidente da Câmara Dadá Guedes
anuncia verbas para Quixelô e destaca
o trabalho dos parlamentares

José Matias reclama da ‘timidez’ nas ações do
programa Preparo da Terra
O líder da oposição em Quixelô cobrou da secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente mais rapidez no atendimento às solicitações dos
agricultores. Segundo o vereador “é preocupante a postura de
timidez no atendimento às solicitações dos agricultores.” Para José
Matias a hora de plantar é quando começa a chover e quem já foi
atendido está com sua lavoura andando bem e com boas
perspectivas de grande colheita, porém destaca que a demora pode
vir a prejudicar agricultores que correm o risco de vir a ter perdas
de até 60% na colheita deste ano.
Ainda no seu pronunciamento o vereador parabenizou a gestão da
prefeita Fátima Gomes pela Casa de Apoio. Cobrou melhor
planejamento na obra da Pedro Gomes de Araújo onde já
apresentou problemas e nesta segunda obra ela, ao que tudo indica,
continuará a ter problemas, pois a galeria proposta no projeto não
comportará o volume de água da chuva.
José Matias manifestou-se bastante preocupado com a qualidade
da educação em Quixelô, especificamente em relação a professores
que estão dando aulas em horários apertados e em lugares
distantes, o que dificulta, pois precisa deslocar-se por grandes
distâncias para poder dar aulas. Reclamou ainda de superlotações
nas turmas, citando especificamente turmas de 5ª. Série.
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Destacou a qualidade do trabalho de comunicação que está fazendo
com que o trabalho dos vereadores seja visto pela população e com
a chegada da parceria com a rádio Quixelô FM, esse alcance poderá
ser ainda maior.
No seu pronunciamento solicitou que as estradas sejam reparadas,
pelo menos provisoriamente.

Em aparte ao discurso
da vereadora
Verilândia
Guedes(PT), líder do
governo municipal, o
presidente da Câmara
Municipal de Quixelô,
Dadá Guedes,
comunicou
recebimento do ofício
no. 28.1/2017 do
gabinete do senador José Pimentel do PT que informa
Emenda Individual destinando à Quixelô cerca de 600 mil
reais, sendo 100 mil para custeio da Saúde e 500 mil para
apoio a investimentos em Turismo.
Ainda no aparte o presidente Dadá Guedes ressaltou o
trabalho dos parlamentares deputado federal, José Airton
(PT), senador Pimentel (PT), deputado Elmano de Freitas
(PT), deputado federal André Figueiredo (PDT) e a deputada
estadual, Miriam Sobreira (PDT) que muito têm contribuído
com o município.
Recentemente a deputada Miriam doou mais uma
ambulância ao município de Quixelô e o deputado Elmano de
Freitas informou a emenda de cem mil reais para custeio e
mais uma ambulância. O deputado federal, André Figueiredo
(PDT) também encaminhou Emenda com o valor de 250 mil
reais destinados à pavimentação urbana.
Lembrou ainda que as 3 UBS – Unidades Básicas de Saúde
foram uma contribuição direta do deputado José Aírton (PT)
e que as primeiras parcelas destinadas a UBS do Botão e da
Lagoa Redonda já foram liberadas, sendo essas verbas
encaminhadas pelo senador Pimentel que junto com o
deputado José Aírton liberaram, em 2016, cerca de um
milhão de reais para Quixelô.
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Verilândia Guedes anuncia obras e a verba para a estrada do
Cavaco e conclusão do abatedouro
A líder do governo municipal, vereadora Verilândia Guedes anunciou a
liberação da parcela, pelo Governo do Estado, para a conclusão do
abatedouro e a compra de equipamentos. No mesmo pacote de liberações
o governador Camillo garantiu que até o fim de 2017 a estrada do Cavaco
- Iguatu estará asfaltada e mais 22 poços deverão ser perfurados nas
comunidades, pois os 4 poços que estão em análise hoje, pela SOHIDRA,
são para a sede de Quixelô.
Verilândia Guedes informa como será o funcionamento da
CASA DE APOIO
Câmara Municipal de Quixelô
Travessa Pedro Gomes, S/N
Fone - 88 35791212
imprensa@camaraquixelo.ce.gov.br
camaraquixelo.ce.gov.br
Facebook: Câmara Quixelô

Verilândia informou como funcionará a CASA DE APOIO. A casa tem
capacidade para comportar 100 pacientes mês, oferecendo acomodação,
café da manhã, almoço e jantar. A Casa de Apoio terá ainda uma
acompanhante para os pacientes e uma técnica em enfermagem para
cuidar dos pacientes em tratamento. O transporte será feito domingo,
terça e quinta, e não mais todos os dias como está sendo hoje.
Gilson Pereira pede poços e reparo para buracos na rua do
Geraldo Cabelereiro

O Vereador Gilson Pereira (PT) pediu que fossem tapados os buracos na rua Pedro Gomes de
Araújo, na altura do Geraldo Cabelereiro que está oferecendo perigo aos transeuntes, oferecendo
risco de acidentes. Na oportunidade pediu a ainda a perfuração de novos poços na zona rural e
citou o exemplo da Lagoa Redonda que, mesmo não tendo ainda problemas com fornecimento
de água, alega que apenas um poço para suprir 140 famílias.
Gílson cobrou uma solução para o risco da interdição da estrada Cavaco – Iguatu, em virtude do bom inverno que está
se desenhando na região. O vereador elogiou a conquista de um médico urologista, dr. Francinaldo, para Quixelô que
estará aqui sempre às terças-feiras, inclusive para pequenas cirurgias.
Tico do Barroso pede iluminação para o Parque Silva Araújo e recuperação da Samuel Vieira
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O vereador Tico do Barroso (PSB) agradeceu a Secretaria de Infraestrutura pela recuperação dos
buracos na estrada do Catolé. Mesmo assim, na Lagoa Funda o material colocado, com a chuva,
virou uma lama que dificulta o trânsito de veículos e os buracos começam a reaparecer.
Pediu ainda que fosse informada a rota do caminhão do lixo na zona rural para saber quando passa
para poder avaliar o serviço. Pediu rapidez na reforma do posto de saúde do Barroso e na
recuperação a estrada Cavaco – Iguatu.
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REQUERIMENTOS
José Matias pede a
recuperação da rua que
fica localizada por trás
do Pallace Show
O vereador apresentou
Requerimento solicitando à
Secretaria de Infraestrutura
que
providencie
a
recuperação da rua que fica por trás da casa de shows Pallace
Show. Segundo o vereador o trânsito está obstruído e
causando danos aos moradores inclusive com problemas na
coleta do lixo das casas.
Verilândia
Guedes
apresenta
Requerimento
solicitando o mapeamento e a perfuração de 3 poços
profundos
A líder do governo municipal pediu a análise e perfuração de
poços na comunidade de Carrancuda, no Sítio Paus de Leite da
Carrancuda e no Sítio Cunhã Poti (Marcelinos).
Tico do Barroso apresenta Requerimento pedindo a
reforma de um prédio público da comunidade Sítio
Catolé

O vereador informou que o
secretário de Infraestrutura
sinalizou, em resposta à sua
solicitação, que está sendo
montado um cronograma de
obras para estradas e que o
alargamento
da
estrada
Barroso – Salsa.
Destacou a Emenda Individual do deputado
federal, André Figueiredo (PDT) no valor de 250
mil reais destinados à pavimentação urbana. Pediu
para fazer Requerimento para solicitar à deputada
Miriam Sobreira a inclusão de Quixelô no
programa de perfuração de Poço Tubular Raso.
Elogiou a reabertura do Centro Cirúrgico do
Hospital de Quixelô e a divulgação feita pela
assessoria de comunicação da Câmara do trabalho
dos vereadores.
Preocupado com a inadimplência dos agricultores
e piscicultores pediu uma audiência pública com os
representantes dos bancos para obter uma solução
que ajude aqueles que vivem ás margens do açude
Orós.

Página

3

Segundo o vereador esta reforma servirá para realizar o
atendimento médico da comunidade.

José Francisco (PDT) destacou a Emenda
Individual do deputado federal, André
Figueiredo (PDT) no valor de 250 mil reais
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