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Curvelândia marca presença em encontro de prefeitas e
primeiras-damas
Da Redação
A primeira-dama e secretária de Assistência Social do
município de Curvelândia, Léia Gomes Miller Souza,
participou, no dia 18 de outubro, de um encontro com
prefeitas e primeiras-damas de Mato Grosso,
promovido pela primeira-dama do Estado, Virgínia
Mendes.
O evento, no Palácio Paiaguás, que contou com a
participação do governador Mauro Mendes e do
presidente da Assembléia Legislativa, deputado Max
Russi, além de outras autoridades e foi considerado
de grande importância pela secretária Léia:
"Foi uma ocasião muito especial quando a secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania,
Rosamaria Ferreira Carvalho, apresentou o balanço das diversas ações que vêm sendo
desenvolvidas, como todos os programas do Projeto Ser Família, que envolve uma série de outras
iniciativas, como exemplos, o Ser Mulher, Ser Idoso, Ser Criança, Habitação, Aconchego, Vem Ser
Mais Solidário e ela também explicou que SER, trata-se de uma sigla, cujo significado é Superação,
Esperança e Respeito".
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Léia informou que, em sua fala, o governador
Mauro Mendes destacou a importância do Cartão Ser Família Emergencial, que foi estendido por
mais um ano, vigorando até dezembro de 2022 e assegurou que outros programas serão
implantados à partir do próximo ano, mantendo o compromisso com as políticas públicas voltadas
ao Social.
"Foi realmente muito gratificante, por diversos motivos, inclusive, pelo próprio gesto da primeiradama do Estado, Virgínia Mendes, em promover o evento e, seu olhar diferenciado sobre os
municípios com suas dificuldades, o que só fortalece os nossos vínculos, para o bem da nossa
Curvelândia", finalizou a secretária de Assistência Social curvelandense, Léia Gomes Miller Souza.
https://www.curvelandiamt.com.br/imprensa/noticias/8746-curvelandia-marca-presenca-em-encontro-de-prefeitas-e-p
rimeiras-damas
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