GABINETE
Café com Prefeito reúne moradores com vontade de fazer a
diferença na cidade
12/04/2018

Para muitos o dia só começa depois do café da manhã, e foi assim que aconteceu com os
mais de 80 moradores, que decidiram fazer isso junto a vontade de uma cidade cada vez
melhor, durante a reunião no gabinete com o prefeito Kiko Celeguim, debatendo ideias e
propostas. A manhã desta quinta-feira (12), iniciou assim, marcando mais uma edição do Café
com Prefeito, que reuniu moradores da cidade de diversos bairros.
Para iniciar o debate, o prefeito compartilhou com os munícipes uma explicação sobre a
funcionalidade de alguns serviços oferecidos pela prefeitura, e falou sobre os benefícios de
algumas obras no centro, que colaboram para o bem-estar de todos.
Vontade de retribuir e dividir conhecimento
Em maioria do Parque Pretória, os moradores levaram para a reunião questões como
pavimentação asfáltica, segurança, emprego, transporte público além de propostas para
contribuir com a cidade, como no caso da professora Luciene Abreu, que deseja retribuir de
alguma forma ao município, em gratidão as oficinas que participa. "Eu gostaria de ajudar, pois
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sou grata aos serviços que são oferecidos pela prefeitura. Para isso, posso ceder um dia da
semana para aulas voluntárias de artesanato, com intenção de criar renda para os alunos.
Seria um prazer realizar esse serviço", comentou.
Além dos assuntos de interesses de todos, no Café com Prefeito também são organizados os
encaminhamentos para secretarias específicas como Cultura, Esporte e Lazer, Assistência
Social, Saúde, Infraestrutura (obras), Educação, entre outras.
Para colaborar com as respostas, secretários e representantes também estavam presentes
auxiliando o prefeito. Além deles, o vereador Eric Valini acompanhou atividade.
(Texto: Gabriella Oliveira - Foto: Orlando Junior)
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