
 Na tarde desta quinta-feira (21/04), foi realizada a 
entrega do Kit do Conselho Tutelar, composto por 1 carro, 5 
computadores, 1 impressora, 1 gelágua e 1 geladeira. A 
ação proporcionará melhorias no funcionamento do 
Conselho Tutelar do município, que atua na defesa das 
crianças e adolescentes de nossa cidade. 
 A conquista deve-se a uma emenda parlamentar do 
Dep. Federal André Figueiredo, que esteve presente e 
entregou juntamente com a Prefeita Roberlandia Ferreira e 
a Secretária de Assistência Social, Keila Pimentel os novos 
equipamentos aos conselheiros.
 "É uma conquista que garantirá melhorias para os 
conselheiros tutelares. Mais uma ação de desenvolvimento 
e avanço para nossa Guaramiranga”, ressaltou Roberlandia.

 A Prefeita Roberlandia Ferreira, juntamente 
com o chefe de gabinete, Jairo Castelo Branco e o 
presidente da câmara, vereador João Carlos 
“Batata”, participaram na tarde desta segunda-feira 
(17/04), de uma reunião com o governador Camilo 
Santana, o deputado federal André Figueiredo e 
alguns prefeitos do estado do Ceará.
 O encontro teve como objetivo discutir 
projetos e demandas, além de estreitar a relação 
entre governo e municípios.

PREFEITURA REALIZA ENTREGA DO KIT DO CONSELHO TUTELAR

 Promovido durante os dias 17 e 18 de abril na Unidade 
Básica de Saúde da Sede, o mutirão teve como objetivo 
diminuir a fila de espera e oferecer o devido suporte aos 
pacientes do município. Foram realizados mais de 60 
atendimentos durante os dois dias.

 Foi realizada na terça-feira (18/04), uma reunião, 
entre a Prefeita Roberlandia Ferreira, secretários e os 
profissionais da saúde. O encontro teve como pauta principal, 
debater questões relacionadas à situação dos servidores, 
visando adequações e melhorias para a categoria.

Saúde realiza mutirão de ultrassonografia
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