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Siga a Câmara nas redes sociais

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

Em fala breve Francisco Cesar
Alves cobra solução para o
matadouro
Francisco Alves iniciou sua
fala tratando do assunto da
obra do matadouro, que,
segundo o parlamentar, passa
de 4 anos e reclamou mais
agilidade para a conclusão do
projeto.
Para ele o município deveria
ter reformado o antigo matadouro, que seria
mais barato do que construir um novo e
enquanto isso a população continua a comer
'carne de moita'.

Vereadora Verilândia Guedes lembra 11 anos de Lei Maria da Penha e
dia do Estudante
O dia do estudante foi lembrado pela parlamentar, que lembrou das
conquistas, mas se mostrou também preocupada com os retrocessos da
educação. "Ultimamente esse governo está fazendo um desmonte na
educação, a gente viu aí o encerramento de programas importantes e um
possível corte de 40% da educação", aﬁrmou.
Verilândia também lembrou dos 11 anos de lei Maria da Penha, mas lamentou
que apesar disso a violência contra a mulher persiste.
O possível fechamento de agência dos correios também foi motivo de
preocupação para a parlamentar, que também lamentou a redução de
beneﬁciários do programa Bolsa Família, o que classiﬁcou como grave.
Verilândia agradeceu à prefeita Fátima Gomes pela recuperação de estradas na região do Gaspar, o
que, segundo ela, garande mais segurança à população.
Verilândia também solicitou ao presidente Dadá Gudes que encaminhasse um ofício à deputada Mirian
Sobreira para que acionasse o Governo do Estado no sentido de dar atenção à estrada de Banabuiú,
que é usada por muitas pessoas de Quixelô em trânsito para a capital.

Sessão Itinerante da Câmara Municipal
Dia 25 de Agosto - 17 horas
Comunidade do Faé e região
Vereador líder da oposição José Matias destaca reunião com Eunício Oliveira
A importância foi destacada no início da fala de José Matias, que na sequência também lembrou da seriedade, do
comprometimento e da dedicação da bancada de oposição da câmara. Segundo ele o que importa é que a população de
Quixelô esteja sendo bem atendida.
José Matias lembrou da visita feita pela bancada no mês anterior ao senador Eunício Oliveira, presidente do senado, o que
rendeu algumas críticas nas redes sociais, o que, para ele, é natural. O parlamentar também lembrou que até mesmo a
deputada Mirian Sobreira teceu elogios ao senador por conta de ações que beneﬁciaram a população do estado. Então eu quero
parabenizar a deputada Mirian, que com sua sensibilidade e com seu sentimento feminino, foi lá e rendeu elogios ao senador",
destacou.
"E quando nós fomos lá, fomos fazer algumas solicitações nesse sentido, de atender as demandas da nossa população", disse
José Matias falando da visita feita ao senador.
O líder da opição também lembrou sobre a procura por fortalecer ao desenvolvimento no município em parceria com o Banco do Nordeste.
Encerrando sua fala, José Matias aﬁrmou ter procurado o promotor da cidade para tratar da obra do matadouro público, pela preocupação com a
qualidade da carne consumida pela população. "Porque para o povo de Quixelô interessa politicagem ou briga política com relação a essa obra, o
que interessa é a obra feita", lembrou. O vereador aﬁrmou que será realizada uma audiência pública para tratar do assunto.

