Iluminaçã
o de qualidade para
todos!
A Prefeitura Municipal de Santa Maria continua levando
iluminac
̧ã
o de qualidade para lugares esquecidos ao longo da
histó
ria em nossa cidade.
Na ú
ltima semana foi a vez das comunidades rurais de Jurumenha
( mais de 40 pontos de iluminac
̧ã
o ) e Caic
̧ara( 17 pontos de
iluminac
̧ã
o). 

O trabalho nã
o para!


#iluminac
̧ã
o #trabalho #umnovotempo #luzparaopovo

Nova
Canaã,
iluminada!

agora

está

O trabalho não para, a equipe da secretaria de obras empenhada
em mudar a realidade em que se encontra nossa cidade. 


Um sonho esperado por mais de 6 anos é realizado em pouco mais
de 1 mês da gestão do Prefeito Dr.Raniery e prof Adilson. 
Vários bairros e comunidades irão passar por melhorias na
iluminação, hoje (11), demos início na localidade nova Canaã,
um anseio dos moradores que há muito tempo estavam no escuro.
Esse é o compromisso do nosso governo, zelar pela coisa
pública. Agora é trabalho!

O Trabalho não para!
Na manhã desta quinta-feira (28.01) O Vice Prefeito, Prof.
Adilson, esteve junto com a equipe obras do município (Sec. De
Obras e Engenheiro) e técnicos da CAERN, visitando alguns
pontos que passarão por adaptações para a melhoria de água do
nosso município. 

O encontro, que é fruto da reunião que aconteceu em (27.01) do

prefeito Dr. Raniery junto com equipe da CAERN em Natal, trará
uma diminuição na crise de água que por anos acontece na nossa
cidade. 

Um trabalho de parcerias que vai melhorar ainda mais a vida da
nossa gente! 

Em busca de melhorias para
nosso município.
O prefeito Dr. Raniery, junto com o vice prefeito Prof.
Adilson e os secretários de obras e administração,
participaram de uma reunião que foi realizada na manhã desta
Quarta-feira, 27, com Diretores, Engenheiros e o Presidente da
Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN),
Roberto Linhares, e foi novamente debatido a questão do
abastecimento de água do nosso município. 

Continuamos na luta em busca de melhorias e soluções para o
desenvolvimento de Santa Maria. 

Mais segurança!
O Prefeito Dr. Raniery foi recebido em audie
̂ncia no dia 22 de
janeiro, em Natal, pelo Secretá
r io de Estado da Seguranc
̧a
Pú
blica e da Defesa Social, o coronel Araú
jo.

O encontro oficializou a parceria entre a Secretaria de Estado
da Seguranc
̧a Pú
blica e a Prefeitura. Parceria essa que játrá
s
bons resultados, essa semana mesmo conseguimos o reforço
policial de mais 06 homens que jáatuam em nosso municı́
pio. 

Ainda na reuniã
o foi discutido outras demandas e projetos de
seguranc
̧a pú
blica para o nosso municı́
pio. O trabalho nã
o para,
em breve estaremos inaugurando a reforma do destacamento de
polı́
cia que darámais condic
̧õ
es de trabalho para os agentes. 

́ sóo inı́
E
cio, vem muito coisa boa por aı́
! 

Enem 2021!
A secretaria de educac
̧ã
o, nesta manhã de domingo (17/01/21)
acompanhou de perto o embarque dos estudantes que irã
o
realizar a primeira prova do ENEM 2020. 

Na oportunidade, foi verificado a temperatura dos estudantes,

distribuído kits prevenc
̧ã
o contra a covid-19, caneta e á
gua
para hidratac
̧ã
o dos mesmos. 

Tentamos cumprir ao má
ximo as regras de distanciamento social
e logı́
stica disponibilizando dois ô
nibus escolares sem nenhum
custo para os alunos cumprir o trá
fego completo.

O gestã
o de Dr. Raniery e Prof. Adilson acredita que a
Educac
̧ã
o e
́ um dos caminhos para o desenvolvimento de nossa
cidade. 

Boa prova a todos! 

