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Sessão Câmara Quixelô – 11 de agosto de 2017 – REQUERIMENTOS
José Matias Neto faz o requerimento da conclusão da estrada Mata-fresca ao sítio Alto.

Vereador Francisco Diassis Vieira solicita
presença do secretário de educação na
câmara

Vereadora Líder da situação Verilândia Guedes lamenta
'desmonte' do país
A vereadora líder da bancada de situação
Verilândia Guedes iniciou sua fala explicando que
a recuperação das estradas no município segue
um calendário deﬁnido pela secretaria e que há
trechos que ainda serão recuperados

Diassis Vieira iniciou seu
pronuniciamento falando da
saúde, "porque a saúde é um
ponto muito importante na
nossa vida", aﬁrmou. O
parlamentar lembrou que a
diﬁculdade no tocante à saúde é
em todo o país, mas que
mesmo assim se deve ter atenção à saúde em nível
municipal. O vereador cobrou explicações sobre a não
realização de exames no município, que segundo ele foi
motivo de queixas da população.
Na sequência o vereador também falou da educação,
aﬁrmando ser importante a presença do secretário de
educação do município para esclarecimentos sobre as
aulas, sobre as rotas dos transportes, entre outros
assuntos.
Diassis lamentou o não atendimento de um
requerimento feito no mês de junho para a ida do trator
para o preparo de terras na região do Barroso, para a
produção no período da seca.

A parlamentar também lamentou o 'desmonte' do
país, que, segundo ela, prejudica mais
diretamente o trabalhador.
Sobre o município, Verilândia destacou avanços da educação mesmo
com a redução dos recursos federais e se mostrou preocupada para
com o futuro. "Mas, cada um de nós, situação e oposição, deve estar
sempre ﬁscalizando e procurando trazer melhorias para nosso
município", aﬁrmou.
Encerrando sua fala, Verilândia destacou o trabalho da prefeita
Fátima Gomes na busca por benefícios para Quixelô, ﬁrmando

Vereador Adil Vieira destaca ações para
região do Faé

Líder da oposição José Matias Neto cobra melhoras na saúde
do município
O líder da oposição iniciou sua fala tocando nas
diﬁculdades da saúde e também na obra do matadouro,
ainda não concluída.
No tocante à saúde o parlamentar aﬁrmou que embora
tendo bons proﬁssionais, muitos deles não teriam
condições de exercer seu trabalho. José Matias aﬁrmou
que no caso do doutor David, que segundo ele o médico
estaria trabalhando demais. Em aparte, o vereador Adil
Vieira questionou a validade da informação e aﬁrmou que
o caso deveria ser averiguado mais a fundo. O líder da
oposição também aﬁrmou que a gestão iria pagar muito
dinheiro em indenizações por perseguição dentro da
cidade. "Essa é a realidade nua e crua de Quixelô", aﬁrmou.
Encerrando sua fala José Matias solicitou pressa na recuperação da estrada para a
comunidade da Mata-Fresca, que segundo ele a população precisa com urgência.

O momento político vivido pelo País foi motivo
de preocupação do vereador Adil Vieira,
destacando os vários escândalos no cenário
nacional. "Uma crise política que nos
envergonha do que tem acontecido no
congresso nacional e parece que o povo está
adormecido", lamentou o parlamentar com
preocupação. Para ele até mesmo o Supremo
Tribunal Federal está envergonhando a nação e que nem mesmo a
Justiça está sendo exemplar.
Em se tratando da saúde, Adil destacou o trabalho do secretário de
saúde do município, principalmente pela prestação de contas feitas
pelo titular da pasta no primeiro semestre, mostrando um trabalho
efetivo.
Adil celebrou o abastecimento de água na comunidade do Faé, que
mesmo estando próxima ao leito do riacho Faé ainda não tinha
abastecimento de água público. Segundo Adil, a região do Faé foi
esquecida por muito tempo, salvo pelo trabalho de Joaquim Alves, que
sempre se dedicou à região.
Antes dessa inaguração o abastecimento havia sido organizado por
Joaquim Alves para a comunidade.

