
ESTADO DO CEARA

Camara Municipal de Quixeramobim

Rua Cônego Pinto de Mendonça, n.° 60 — Centro

DECRETO DO LEGISLATIVO N° 028/2018 de 02 de abril de 2018.

CONCEDE 0 TITULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE
QUIXERAMOBIM 0 SENHOR BRUNO TORQUATO

PEDROSA ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Pap saber que a Camara Municipal de Quixeramobim aprova e eu, Presidente
Antonio François Saldanha da Silva, nos termos regimentais, promulgo a seguinte
Decreto.

Art. 10. — Fica concedido ao Senhor BRUNO TORQUATO PEDROSA
o Titulo de Cidadão Honorário de Quixeramobim.

Art. 2.°— A honraria a que se refere o artigo anterior deverá ser
entregue ao homenageado em Sessão Solene pelo vereador proponente.

Art. 30 - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto
Legislativo ocorrerão por conta de dotações próprias da Câmara Municipal de
Quixeramobim, constantes do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 40 - Este decreto entrará em vigor na data de sua Publicação,
revogando as disposições em contrário.

Paço da Câmara Municipal de Quixeramobim, 02 de abril de 2018.

ANT 10 RANÇOIS SALDANHA DA SILVA
Presidente CMQ
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MENSAGEM 

PROJETO DE DECRETO No 0028/2018

Senhores Vereadores,

Senhoras Vereadoras,

Ao cumprimentar cordialmente Vossas Excelências, submeto à análise e à superior
deliberação em regime de urgência desse Poder Legislativo o anexo Projeto de
Decreto que CONCEDE 0 TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE QUIXERAMOBIM AO
SENHOR BRUNO TORQUATO PEDROSA E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Pelo exposto, solicito desde já o apoio dos membros integrantes deste
honroso parlamento, para aprovação da matéria.

Quixeramm — Ceará, 27 de março de 2018.

41112"
Jo Wil on Paulin°
vereador proponente
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Camara Municipal de Quixeramobim

Rua Cônego Pinto de Mendonça, n.° 60 — Centro

PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO N° 028/2018 de 27 de merge de 2018.

CONCEDE 0 TITULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE

QUIXERAMOBIM 0 SENHOR BRUNO TORQUATO

PEDROSA ADOTA OUTRAS PROVIDENCIAS.

Faço saber que a Câmara Municipal de Quixeramobim aprova e eu, Presidente

Antonio François Saldanha da Silva, nos termos regimentais, promulgo a seguinte

Decreto.

Art. 1°. — Fica concedido ao Senhor BRUNO TORQUATO PEDROSA

o Titulo de Cidadão Honorário de Quixeramobim.

Art. 2.°— A honraria a que se refere o artigo anterior deverá ser

entregue ao homenageado em Sessão Solene pelo vereador proponente.

Art. 3° - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto

Legislativo ocorrerão por conta de dotações próprias da Câmara Municipal de

Quixeramobim, constantes do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 4° - Este decreto entrará em vigor na data de sua Publicação,

revogando as disposições em contrário.

Pago da Câmara Municipal de Quixeramobim, 27 de MARÇO de 2018.

é Wilsoh Paulino
-vereador propon • e
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Histórico Deputado Bruno Pedrosa

Bruno Torquato Pedrosa, 27 anos, filho do Deputado Estadual Vanderley Farias Pedrosa
e de Adriana Torquato Pedrosa, empresário, advogado, atuando ern causas previdenciárias
em todo o estado do Ceará, formado pela Faculdade 7 de Setembro (FA7), pós-graduado em
Direito Constitucional e Direito Previdenciário e mestre em Políticas Públicas pela
Universidade de Lisboa.

Foi Presidente do Centro Acadêmico Agerson Tabosa, da Faculdade 7 de Setembro.
Coordenador ao Projeto Geração Inovar em lpu, projeto que tem como principal objetivo,
conscientizar os jovens a participarem da política, além de projetos sociais e fiscalização do
Poder Executivo municipal.

0 Deputado Bruno Pedrosa é presidente da Comissão da Juventude e vice-presidente da
Comissão de Fiscalização e Controle, além de atuar em diversas comissões permanentes na
Assembleia Legislativa.

Sua primeira ação como parlamentar foi propor a criação da Comissão da seca, buscando
discutir a situação que atinge o Ceará. Como o deputado mais jovem da Casa, representa a
juventude na busca pela implementação de políticas públicas aos mesmos, educação, saúde,
segurança, infraestrutura, esporte, e valorização do trabalhador do campo e suas condições
de trabalho.

Eleito Deputado Estadual com 27.793 votos, pelo Partido Socialista Cristão — PSC, para o
mandato 2015-2018.

Comissões

Juventude (Presidente)
Fiscalização e Controle (Vice-Presidente)
Viação, Transporte, Desenvolvimento Urbano (Membro)
Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Suplente)
Constituição, Justiça e Redação (Suplente)
Educação (Suplente)
Orçamento, Finanças e Tributação (Suplente)
Trabalho, Administração e Serviço Publico (Suplente)

Ações Quixeramobim

Deputado Bruno Pedrosa garante R$ 1,5 milhão de obras de infraestrutura para
Quixeramobim

Nestes trés anos de mandato, o deputado Bruno Pedrosa tem trabalhado bastante por
Quixeramobim.
O município foi beneficiado com R$ 1,5 milhão para obras de infraestrutura. S6 o bairro
Jaime Lopes, nas ruas Antônio Bezerra, Professor Artur de Oliveira, Francisco Ismael. SDO,
José Jacinto, da Loira da Galinha Caipira e da Paz, recebeu recursos de R$ 700 mil para
pavimentação. Além disso, Quixeramobim recebeu diversos outros projetos corno CNH
Popular, Primeiro Passo e Areninha.

"Quero agradecer de coração à parceria realizada em meu mandato com população de
Quixeramobim, o prefeito Clébio Pavone, os vereadores José Wilson Paulino, Fernando
Antônio, Terezinha Pimental, Everardo Junior e Antônio Sebastião do Couto("Cego" ) e os
amigos e lideranças João Paulino, Talles Fernandes, Gilson, Aluisio e Miltinho."

Quixeramobim vai receber Areninha.



•

O lançamento foi no dia 11 de setembro, na Arena Castelão, e o deputado Bruno Pedrosa
esteve presente com os parceiros do município, prefeito Clébio Pavone, secretario de
esporte, José Wilson Paulino e secretario de infraestrutura Talles Fernandes. 0 investimento
sera de R$ 2,1 milhões. "Como presidente da Comissão de Juventude da Assembleia, busco
sempre incentivar projetos que atendam aos jovens cearenses e nada como o esporte para
proporcionar melhores condições, tanto de saúde, como de socialização para a juventude.
Agradeço ao governador Camilo Santana, que também esta sempre lutando conosco para
garantir um futuro melhor para os jovens."

Deputado Bruno Pedrosa garante CNH Popular em Quixeramobim

Em agosto, o Programa de Habilitação Popular esteve em Quixeramobim.
A CNH Popular é direcionada à população de baixa renda, tendo como finalidade a garantia
ao acesso gratuito na obtenção da primeira Carteira Nacional de Habilitação.
A CNH Popular vem recebendo uma atenção especial do mandato do deputado Bruno
Pedrosa, já que a garantia da habilitação é uma das formas de dar mais oportunidades a
população e ainda incentivar a comercialização dos produtos, principalmente, dos agricultores
familiares, que ainda não contam com meios de transporte regularizados. "Hoje, sabemos
que muitas pessoas não tem condições de bancar uma carteira de motorista. Através do
programa CNH Popular, garantimos uma economia para o motorista de cerca de R$ 1 mil e
buscamos levar mais segurança ao dirigir e pilotar, tornando assim o transito melhor.
Seguimos trabalhando para, cada vez mais, levar benefícios aos moradores de
Quixeramobim."
No município, o projeto foi viabilizado com a parceria dos vereadcires José Wilson Paulino,
Fernando António, Terezinha Pimental, Everardo Junior e Antônio Sebastião do Couto("Cego"

"Primeiro Passo" oferece capacitação gratuita em Quixeramobim

O município de Quixeramobim recebeu o projeto "Primeiro Passo" com o curso de assistente
administrativo.

O deputado Bruno Pedrosa acompanhou de perto e esteve presente cobrando o envio dessa
capacitação para a cidade.
O "Primeiro Passo" cria oportunidades de inclusão social e profissional para adolescentes e
jovens de 16 a 24 anos, que estudaram na rede pública de ensino, e se encontram em
situação de risco social e vulnerabilidade. A capacitação estimula o desenvolvimento social e
profissional.
Os estudantes têm direito a fardamento e alimentação, gratuitamente, além de bolsa para
ajudar com os custos.. Ao final, todos recebem diploma.

"Em Quixeramobim, contamos, mais uma vez, com a parceria e apoio dos vereadores José
Wilson Paulino, Fernando Antônio, Terezinha Pimental, Everardo Junior e Antônio Sebastião
do Couto("Cego" ), que também estão conosco nessa luta para levar o projeto ao município.
A educação está entre nossas prioridades, pois através dela é possível construir um futuro
melhor para nosso estado."

Deputado Bruno Pedrosa participa de reunião na casa de ex-governador Cid Gomes

O deputado Bruno Pedrosa esteve em reunião com o governador Camilo Santana e o ex-
governador Cid Gomes tratando do cenário politico estadual e nacional. "Foi muito proveitosa
e animada a conversa que contou com a presença do companheiro de Quixeramobim, Joao
Paulino. Continuaremos avançando com nosso trabalho pelo povo do Ceará.""



Deputado Bruno Pedrosa vai levar audiência pública para tratar da pecuária leiteira, em
Quixeramobim colocar de volta a arte da vaca e trocar a matéria de lugar com a do cid que
esta acima

Quixeramobim é o maior produtor de leite do Ceara, por conta disso o setor merece uma
atenção especial para melhorar ainda mais a produção e garantir ainda mais empregos para
a população. 0 deputado Bruno Pedrosa requereu à Comissão de Agropecuária da
Assembleia a realização de audiência pública no município para tratar da pecuária leiteira
envolvendo diversos Órgãos de governo, empresas, entidades de classe, associações e
federações.
Outro requerimento do dep. Bruno Pedrosa também vai incrementar o setor, em
Quixeramobim.
0 parlamentar requereu a construção de parque de exposições. A iniciativa pretende vai
melhorar comercialização dos agricultores familiares e produtores da principal bacia leiteira
do Ceara.

Deputado Bruno Pedrosa participa de Congresso Da Juventude em Quixeramobim

0 IV Congresso da Juventude, evento da Igreja Católica que aconteceu em outubro, contou
com a participação de Batista Lima. 0 deputado Bruno Pedrosa agradece aos padres Junior,
Bonifácio e José Carlos, sem esquecer da Karla e Eucivanda, que organizaram tudo. "Foi
uma alegria poder contribuir com a realização desse momento de adoração pra juventude de
Quixeramobim. Vamos dar continuidade ao trabalho no município em prol de cada vez mais
benefícios."

Deputado Bruno Pedrosa solicita envio de viatura para Quixeramobim.

Requerimento(3350/2017) enviado ao plenário da Assembleia Legislativa solicitou envio de
oficio à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social para que seja destinada viatura,
das 329 recentemente adquiridas, para Quixeramobim. 0 deputado Bruno Pedrosa (PP),
pretende, através dessa viatura, reforçar a segurança no município, atendendo a demanda da
população, que reclama, constantemente do índice de violência que amedronta a rotina do
povo.

Parque de Exposições é garantido para Quixeramobim

Quixeramobim vai ter um Parque de Exposições! A novidade foi anunciada pelo governador
Camilo Santana em bate-papo no Facebook. 0 deputado Bruno Pedrosa requereu esse
equipamento para a cidade, em setembro de 2017.A iniciativa pretende incrementar a
produção e comercialização dos agricultores familiares e produtores da principal bacia leiteira
do Ceara. "Agradeço ao governador Camilo Santana por estar sempre trabalhando pelas
necessidades dos cearenses. Vamos continuar na luta por Quixeramobim!"

Deputado Bruno Pedrosa garante quatro tratores para o interior cearense

Dia marcante para os agricultores cearenses! Neste 19 de março, quando celebramos o
padroeiro do nosso estado, santo que renova nossas esperanças por chuva, o Governo do
Estado anunciou investimentos de mais de R$ 660 milhões para agricultores familiares em
todo o Ceara. 0 deputado Bruno Pedrosa participou dessa solenidade no Parque de
Exposições César Cais, onde viu a concretização dos sonhos de vários cearenses ao fazer
parte da entrega de quatro tratores que requereu recentemente para Caraibas, em
Quixeramobim; localidades de Floresta e Goes, em Ipueiras; e povoado Arisco Grande, em
Ocara. "Estive com os parceiros presidentes das associações desses locais Francisco,
Rogerio, Manuel e Albaniza oficializando esse momento.
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Os tratores vão gerar muitos benefícios para nossos agricultores e tornar as produções mais
eficientes!
Agradeço ao governador Camilo Santana por mais essa parceria, Estamos juntos lutando por
mais conquistas e projetos para nosso povo cearense!"

Deputado Bruno Pedrosa visita Quixeramobim no primeiro final de semana de 2018

No Ultimo sábado(07), o deputado Bruno Pedrosa visitou o distrito de Nenelând;a, na
companhia da vereadora Terezinha Pimentel e de seu marido Lob'. "É sempre uma alegria
estar ao lado do povo, ouvindo as necessidades e se conectando com o desejo do melhor
para a localidade. É isso que me mantem forte nos propósitos. Olhar no olho, apertar a mão e
dar um abraço são sempre os melhores combustíveis para seguir em frente."Em Nenelándia
Bruno Pedrosa acompanhou a chegada do novo padre do distrito, em missa celebrada pelo
bispo Dom Angelo.

Deputado Bruno Pedrosa participa de Futebol da Amizade, em Quixeramobim

Nesta quinta-feira(21), o deputado Bruno Pedrosa foi ao Futebol da Amizade em
Quixeramobim. Centenas de fraldas geriátricas e latas de leite em pó foram arrecadadas para
o Lar dos Anciãos, através da solidariedade da população do município. A partida contou com
a presença de larley, Tony Guerra, Manoel Tobias e Clodoaldo.

Deputado Bruno Pedrosa garante R$ 700 mil para pavimentação em Quixeramobim

0 deputado Bruno Pedrosa formalizou mais um convênio para Quixeramobim Foram
assegurados R$700 mil para pavimentação de todo o bairro Jaime Lopes. "Contamos com a
parceria dos vereadores Ze Wilson Paulino, Cego, Fernando Antônio, Terezinha e Everardo
Junior na batalha diária de lutas pelos interesses do povo mais humilde do município.'
Estiveram presentes na assinatura do convênio o prefeito Clebio Pavone, a liderança João
Paulino, secretario Tales Fernandes e os amigos Gilson, Aluisio e Miltinho. "Quero afirmar
aqui, com todas as letras, a minha satisfação e honra em poder trabalhar por Quixeramobim
e dizer que meu compromisso é somente corn as famílias e com os quixeramobinenses que
me receberam e continuam me acolhendo com todo carinho. Muita satisfação por este
momento."
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