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MENSAGEM DO EXECUTIVO

SENHORES VEREADORES,
SENHORAS VEREADORAS,
E PÚBLICO PRESENTE

Sinto- me feliz e honrado , em mais uma vez, me dirigir a esta Casa Legislativa,
para apresentar mensagem por ocasião da sessão solene de abertura dos trabalhos
legislativos do ano de 2022, na oportunidade externar meu respeito e apreço pelos
companheiros, que se propuseram a desempenhar seu trabalho com muita dignidade,
respeito e compromisso com o nosso povo.
Dizer, que continuaremos com nossas metas de cada dia avançar ainda mais, frente
ao executivo deste município , os obstáculos e desafios no decorrer da caminhada jamais
nos fará desistir dos sonhos e projetos que pretendemos alcançar para Palestina do Pará,
e acredito que com a ajuda de Deus , dos senhores e de toda nossa equipe de governo
estamos no caminho certo, seriedade e transparência , tendo sido marco da nossa
administração , honrar por cada promessa de campanha feita ao povo palestinense, é
prioridade para nosso governo.
Estamos iniciando o 2º ano, do nosso 2º mandato e afirmo, salários atrasados ficou
no passado, pagar os salários do servidor municipal em dia, tem sido prioridade da
na nossa gestão, o servidor municipal merece ser valorizado, por trás de um servidor
público há uma mãe, filhos e várias pessoas que dependem daquele salário e do sacrifício
daquele trabalhador que sai cedo para desempenhar seus trabalhos fora do âmbito familiar,
então precisamos dignificar o trabalho deste servidor.
Aos poucos estamos promovendo a valorização profissional de todos nossos
servidores municipais; Em 2019 , fizemos o reajuste salarial dos servidores oficiais
administrativos , motoristas e operadores de máquinas pesadas de 12,90% ( doze inteiros
e noventa décimos por cento) ,este ano ainda em janeiro, fomos um dos primeiros
municípios a pagar o piso nacional do magistério , e fizemos um reajuste de 33,24% (trinta
e três inteiros e vinte e quatro por cento) para todos os professores municipais , e hoje 15
de fevereiro , protocolamos junto a mesa diretora da câmara municipal, mais projeto de lei
, que nos permitirá dá um reajuste de 24% ( vinte quatro por cento) para todos os técnicos
de enfermagem e enfermeiros do município, classe esta mais do que merecedora, que
durante o período de pandemia ,lutaram com muita força e vigor ,para atravessar um
momento mundialmente crítico que foi a pandemia do Covid 19, e pretendemos até o final
de nossa gestão, possibilitar gradativamente, este reajuste para todas as classes de
servidores municipais .
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Há ainda desafios a enfrentar , todos somos conhecedores do convênio de reforma
e ampliação da “Escola 21 de abril”, que é a maior escola do município e atende
praticamente a maioria dos alunos municipais, no entanto, em virtude desta obra está
paralisada e depender exclusivamente do Governo do Estado, encontra-se sem
condições de atender a nossa demanda de alunos , visto que a mesma atende o município
e o estado, nós nos preocupamos de garantir que que nossos alunos não sejam
prejudicados, no entanto , temos que pensar com muito cuidado e carinho, priorizando
o direito à educação, e o ensino e aprendizagem dos nossos alunos, mesmo diante deste
cenário quero informar aos senhores que o município irá cumprir o seu papel, e garantir a
todos os alunos tenham aulas 100% presenciais.
Graças a Deus, temos encontrado muitos parceiros desta administração e creio que
muitas coisas boas estão por vir, ainda há muito a avançar, nosso projeto de 20 anos
continua firme.
Quero nesta ocasião, desejar aos senhores (as) vereadores (as) muita sabedoria,
força e vigor no labor dos seus trabalhos legislativos e por demais lhes agradecer pelo
apoio que tem dado a esta administração, parabenizá-los pelo brilhante esforço, em
promover o desenvolvimento de nosso município, através dos requerimentos apresentados
e projetos de leis aprovados.
Reservo especial reconhecimento e sinceros agradecimento à minha equipe de
governo, ao vice-prefeito César Nilton Nunes do Nascimento, aos secretários municipais e
a todos os funcionários públicos.
Quero aqui agradecer a Deus, a minha família, e ao povo palestinense, que me
confiou a responsabilidade de representá-los

Um forte abraço,

