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PREFEITOS PASSAM, A ADMINISTRAÇÃO FICA

Os contratos de pavimentações da gestão Ghignatti estarão sendo executados pelo

Prefeito JOG. Assim como algumas emendas impositivas de 2020, que deveriam ser

executadas em 2021 e até agora nada. Tudo isso é/era fita para o atual governo cortar.

Um passarinho me contou que as emendas que deixei na Câmara não serão pagas, pois

fui contrário à coligação com o então candidato. Não faz represália a mim e sim aos

moradores que esperavam seriedade, honradez, cumprimento de palavra e obediência à

lei orçamentária por parte de quem deveria governar para todos.

PRIORIDADES

Governar é elegê-las. A falta de iluminação pública tem causado acidentes fatais. A má

conservação viária no perímetro urbano, ainda que amenizada pela limpeza que está

sendo feita, mostra que a pavimentação precisa de reparos, mas as páginas inteiras, que

custam alguns milhares de reais semanalmente, seguem como se ao cidadão pagador de

impostos não faltasse nada.

COMITIVA DA PONTE

Se o grupo realmente efetivar a reforma, cai por terra a tese de que o Prefeito JOG sabe

os caminhos e que o vídeo gravado com o Presidente da República não passou de uma

farsa.

ESTAÇÃO AGRONÔMICA

Foi aprovado junto ao FNDE o projeto elaborado pela UERGS para as obras da Estação

Agronômica das Três Vendas, local onde são desenvolvidos vários projetos do curso de

Agronomia da Unidade em Cachoeira do Sul. Grande passo rumo à ocupação plena da

área doada pelo município.

ESTAÇÃO AGRONÔMICA II

Em maio de 2021, em curioso delírio, o Prefeito JOG envia notificação à UERGS para que
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a área, escriturada em nome da Universidade, fosse desocupada. Queria salvar o FAPS

com os recursos da venda do lote. Em uma das poucas vezes que falei com ele pedi que

intervisse junto ao FNDE, cujo presidente era indicação de um correligionário seu. Até

onde sei o contato nunca teve. Ou se teve, deve ter tido o mesmo resultado do vídeo da

ponte.

SEM COMPROMISSO COM ENGANO

Refeito do vale que pagou, o Governo Municipal será parceiro do Curso de Pós

Graduação em Gestão Pública que será oferecido pela UERGS. Estamos aguardando a

tramitação nos Conselhos da Universidade para iniciarmos a divulgação.

BIODIESEL

Com o barril de petróleo subindo muito mais que a soja no mercado internacional o

Presidente Bolsonaro poderia rever sua decisão que reduziu o percentual de óleo vegetal

misturado no fóssil. O setor esperava que o percentual de 12%, até ano passado,

passasse para 13% este ano. Ao invés disso houve redução para 10%.


