
O QuixelôO Quixelô
Informativo da Prefeitura Municipal de Quixelô -Edição 03 - Abril - 2017

Gabinete da Prefeita - ASCOM

Distr ibuição de Palma, 
d e s e n v o l v i m e n t o  d o s 
Programas PAA Alimentos, 
PAA Leite, PNAE e o Hora de 
Plantar, marcam as ações da 
agricultura em Quixelô
 
Foi feito o Cadastro de produtores para o 

Programa Hora de Produzir – Preparo de Solo, 

Emissão de Ficha Sanitária e GTA, distribuição de 

raquetes de palma forrageira, visita técnica com 

produtores rurais ao Plantio de Palma Forrageira 

no Sítio Gaspar.

Além disso tivemos a distribuição de semente de 

milho, feijão e sorgo pelo Programa Hora de 

Plantar, cadastramento de Apicultores no Projeto 

de Fortalecimento da Cadeia Apícola, Emissão e 

entrega do CCIR – Certificado de Cadastro de 

Imóvel Rural.

Seminário com Produtores Rurais sobre Energia 

Renovável (Solar e Eólica) a as ações de 

desenvolvimento dos Programas PAA Alimentos, 

PAA Leite e PNAE.

E por fim o acompanhamento e fiscalização do 

funcionamento dos tanques de resfriamento de 

leite e botijão de sêmen, cedidos pela SDA – 

Secretaria do Desenvolvimento Agrário, para 

serem utilizados pelas associações comunitárias.

C e m  d i a s  d e  g e s t ã o !  Ta m b é m  n o 

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E NO MEIO 

AMBIENTE é Quixelô seguindo em frente!

Reabertura do Centro Cirúrgico, da Casa de Apoio e as 
cirurgias eletivas são os principais destaques da Saúde 
em Quixelô

Quixelô foi a primeira cidade no Ceará a começar a campanha de combate ao mosquito Aedes 

Aegypti. Também podemos destacar a Reabertura do Centro Cirúrgico do Hospital Municipal com 

a realização de 23 Cirurgias de Catarata. Abertura da Casa de Apoio em Fortaleza.

Foram adquiridos computadores para a implantação do novo sistema de prontuário eletrônico do 

SUS (PEC-SUS) e contratados 5 médicos especialistas: pediatra, ginecologista, 

ultrassonografista, urologista e pequenas cirurgias. Em parceria com dr. Francinaldo serão 

realizadas cirurgias eletivas em 2017, aqui mesmo em Quixelô. A Secretaria de Saúde também 

realizou intensa programação no dia da mulher na UBS Sede 2 com consultas de mastologia, 

ginecologia, ultrassons específicos às mulheres e sediou a primeira reunião itinerante da 

Comissão Intergestora Regional formada pelos 10 secretários de saúde da 18ª CRES. Nas 

campanhas de educação e de prevenção podemos destacar a campanha de doação de sangue, a 

semana da Hanseníase nos 07 PSF's e a semana de Saúde na Escola. Cem dias de gestão! 

Também na SAÚDE é Quixelô seguindo em frente!
Entrega de passagens 
molhadas do Agreste e 
projeto da UBS do Botão 
projetos que atendem a 
antigas reivindicações da 
população

Conc lusão  da  cons t rução  das 
passagens molhadas do Sítios Agreste 
e Carrancuda e da quadra do Riacho do 
Meio. Elaboração do Projeto da UBS do 
Botão, construção de bueiros nas 
localidades de Sítios Lagoa Redonda, 
Botão, e galeria de drenagem nas Sede 
do município e a recuperação das 
passagens molhadas dos sít ios 
Pitombeira do Cunhã Poti, Cunhã Poti e 
Lagoa de Baixo.
Mesmo com todas as dificuldades e 
ainda com poucos dias na segunda 
gestão a Prefeitura de Quixelô vem 
obtendo conquistas e avanços.
Cem dias de gestão! Também na 
I N F R A E S T R U T U R A é  Qu ixe lô 
seguindo em frente!

Centro de Especialidades 
Médicas de Quixelô
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Distribuição de livros, Semana 
Pedagógica e Projeto Novo Mais 
Educação são destaques na Educação

A nucleação das escolas, Semana Pedagógica, Seleção para 

contratação temporária de professores. Capacitação de motoristas 

e monitores para proporcionar um transporte mais seguro para 

nossas crianças e nossos adolescentes foram algumas dessas 

ações.

Parceria no desenvolvimento do projeto brincando com o esporte 

nas escolas.

Reunião com os fornecedores da Agricultura Familiar para garantir 

uma alimentação escolar de qualidade. Distribuição de livros 

didáticos para os alunos do ensino fundamental I e II e material 

estruturado da SEDUC para alunos e professores do 1º ano do 

ensino fundamental.

Campanha de incentivo aos jovens e adultos através do NEJA, para 

retornarem aos estudos e seleção de monitores para o programa 

Novo Mais Educação.

Brincando com Esporte e título 
da Campeã Sub-18 de Futsal 
são alguns dos destaques da 
Cultura, Turismo, Desporto e 
Juventude

A Seleção Municipal de Futsal Sub-18 foi campeã da 

29ª Edição do Jogos da Amizade de Mineirolândia – 

Pedra Branca – Ce., a III Edição da Taça Quixelô de 

Voleibol, II Edição do Torneio Municipal de Futebol 

Amador, Torneio de Futsal entre as equipes da cidade, 

a reabertura do salão de jogos do Centro Cultural 

Jovino Batista de Lucena, a escolha da Rainha do 

Município 2017.

Além disso, ainda tivemos o curso de panificação em 

parceria com o SENAR e o projeto Brincando com 

Esporte e o curso de informática básica em parceria 

com o IFCE campus Iguatu. Trouxemos o espetáculo 

Sofia menos 35 e ajudamos o artista plástico Arivanio 

Alves na 1º bienal internacional NAIF “totem cor-ação” 

em Socorro – SP.

Mesmo com todas as dificuldades e ainda com poucos 

dias na segunda gestão a Prefeitura de Quixelô vem 

obtendo conquistas e avanços.

Cem dias de gestão! Também na CULTURA, 

TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE é Quixelô 

seguindo em frente!

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
entrega sete casas populares e 
realiza mais de 500 
atendimentos

NA ASSISTÊNCIA SOCIAL o Cadastro Único/Bolsa 

Família foram realizados 879 atendimentos. O Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos realizou 

cerca de 377 atendimentos. Foram entregues 07 casas 

populares no Sitio Poço da Pedra em substituição das 

casas de taipas. Foram emitidas 145 carteiras de 

identidades e 59 reservistas. 

O Conselho Tutelar realizou 201 atendimentos e a 

realização do Projeto “Assistência Social Itinerante” no 

sitio Gaspar, levando os diversos serviços da Secretaria 

Municipal de Assistência Social.

Cem dias de gestão! Também na Assistência Social é 

Quixelô seguindo em frente!

Novo Mais Educação


	Página 8
	Página 9

