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FAMURS RETOMA O BOAS PRÁTICAS

A Federação dos Municípios do RS retomou o projeto Boas Práticas, iniciativa que visa

reconhecer os municípios que implementaram projetos de políticas públicas locais nas

mais diversas áreas. Do dia 15 de agosto, nesta segunda-feira, a 15 de setembro, os

municípios gaúchos podem escrever seus projetos. Na 4ª edição, 15 categorias serão

premiadas.

BOAS PRÁTICAS II

Cachoeira já foi reconhecida por importantes projetos. O módulo literário, no governo

Pipa, os CIESC's, no governo Marlon, e nos governos Neiron e Ghignatti em todos os

anos eram apresentadas boas iniciativas. Vamos ver o que será levado pelo governo

JOG. O pavimentando sonhos (que apenas mudou de nome, antes era pavimentação

comunitária, já reconhecida), a semana do descarte, as hortas comunitárias são algumas

ideias que, ainda que sejam da gestão Ghignatti, foi dada continuidade. A virtualização de

muitos serviços é outra boa iniciativa na área da desburocratização, uma das avaliadas.

BARULHO

É recorrente a passagem de carros de som na Sete de Setembro em frente à UERGS e

UFSM. Nosso Código de Posturas veda a prática no perímetro de 100 metros de

distância. Professores tem que interromper aulas por conta da barulheira. Nesta sexta um

evento de um colégio particular teve até balizamento pelo Setor Municipal de Trânsito.

Depois vem servidor, cargo em confiança do Prefeito JOG, com larga experiência em

trânsito, dizer que é o Conselho Municipal de Trânsito que "não enxerga um poste diante

do nariz".

CENTRO ADMINISTRATIVO, NOVAMENTE

O prefeito JOG se disse liberal, mas quer exigir garantia de um investidor? Desconheço,

no direito, tal possibilidade. Adam Smith, o pai do liberalismo, deve estar se revirando. Já

que "c@&@ e anda" (palavrões dele mesmo) para as propriedades da família, que tal

desapropriar aquela enorme área, com várias edificações caindo, atrás da Praça José
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Bonifácio, na Moron? Deve ter a mesma preocupação seletiva com a impessoalidade

(tomar decisões sem pensar em si ou nos seus) com a qual nomeou a esposa como

secretária ou com a que está fazendo a promessa número um, a licitação do transporte

coletivo, até hoje não sair do papel.

OAB

Diretoria liderada pelo Dr. Claiton Schütz organizou prestigiada confraternização na sede

da entidade pelo dia do advogado. Parabéns a todos colegas.

UERGS

Formou nesta sexta, em cerimônia em gabinete, 11 novos profissionais, 6 administradores

e 5 agrônomos.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Não foram só combinações de procedimentos com o Juiz do caso, Dallagnon tramava

para gastar, sem necessidade, dinheiro público com diárias e viagens, prática nada

republicana. Tem gente que ainda defende a bandalheira da Lava Jato. Não por acaso o

Tribunal de Contas da União, de forma unânime, condenou à devolução de R$ 2,8

milhões de reais pelo pagamento "desproporcional" e "irrestrito" de diárias, passagens e

de gratificações aos procuradores, que estão no topo da remuneração do serviço público.


