Denúncias estão pipocando
para todos os lados em Novo
Progresso
Denúncias contra o prefeito de Novo Progresso estão pipocando
por todos os lados, parece até uma pipoqueira pocando pipocas
de tantas que são. Escolas municipais estão sendo fechadas,
outras abandonadas pelos quatro cantos do município conforme
denúncia dos vereadores Chico Souza(PMDB) e Sebastião
Bueno(PT). Um grupo de vereadores aliados do prefeito estão
conivente com a situação, pois se abrirem o bico podem ir
parar no banco dos “réus”.
Ainda existe uns que preferem ficar tipo “pau” mandado do
prefeito, pois se quer tem a coragem de levantar a voz para
defender a população e denunciar os desmandos nesta
administração. Ao contrário sai em defesa, dizendo que isto é
coisa da oposição.
O atual prefeito, considerado o pior de todos os tempos tem
agido como um “ditador”, não respeita as pessoas e muito menos
os trabalhadores e a prova é de que ele comanda a prefeitura
igual à empresa dele, servidor público só na paulada, aumento
salarial nem a troco de reza brava.
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Duas CPI tramita no Legislativo em Novo Progresso, segundo os
edis foi aberta para saber quem é o verdadeiro mentiroso. As
dúvidas deverão ser esclarecidas e os culpados punidos, e por
fim investigar, fiscalizar, é o trabalho dos nobres no
legislativo.
A conversa pra todo lado, o que se houve é atos de corrupção,
demissão sem justa causa, atraso de salários, algumas empresas
dizem que não recebem e a prefeitura diz que paga, mas ninguém
mostra a realidade desta bagunça e enquanto isso quem sofre
são os humildes trabalhadores.
Chegou informação que os Vereadores pedem informações na
prefeitura, mas o prefeito não responde nenhuma, ai eles
procuram a justiça e lá a coisa também não anda. Por quais
motivos o prefeito não presta informações?
Tem uma empresa de máquinas que presta serviços para a
prefeitura que não perde quase nenhuma licitação nesta
administração, inclusive, quem as comanda no seu dia a dia é o
tal ligado ao prefeito.
Muitas pessoas ainda acreditam que a polícia federal ainda vai
chegar a Novo Progresso e fazer uma arruaça, mas isto é apenas
imaginação, ou quem sabe, chega de verdade e acabe com esses
desmandos.
Existem ainda denúncias por parte de um ex-secretário, de
suposto envolvimento de empresas de fachada com a prefeitura
municipal e por causa desta denúncia ele está pensando em ir
embora da cidade.
Resumindo – os vereadores foram eleitos para serem os
verdadeiros fiscais do povo, hoje Novo Progresso seguir bem ou
mal eles serão os responsáveis, pelo sucesso ou retrocesso.
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