Cansados
de
esperar
uma
atitude
do
prefeito,
moradores de Novo Progresso
se reúnem para tapar buracos
em via pública
Enquanto o poder público de Novo Progresso lamenta a falta de
dinheiro (sem prestar contas) e aguarda o término do período
das chuvas para começar a tapar os buracos espalhados por todo
o município, os moradores da rua do Cachimbo e IV de Abril
nas proximidades do centro da cidade , resolveram se reunir
neste domingo (15), para solucionar o problema.
De acordo com os moradores, as “crateras” dec 26, 2014 –
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sério risco de acidente para motoristas e pedestres,
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estacionamento e a entrada na garagem das residências. O tapaburaco custou do bolso dos moradores que não revelaram o custo
em materiais e reunirão com a mão de obra e concertaram .
Segundo eles, a esperança agora é que o poder público
Municipal tenha consciência da gravidade do problema causado
pelos buracos nas ruas e reverta valor do Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU), em obras para concertar as vias
públicas da cidade.
Enquanto uniam força para recuperar os buracos, pessoas que

passava pelo local tiravam fotos e publicarão nas redes
sociais, gerando elogio a iniciativa,
polêmica e muitas
criticas ao Prefeito Joviano de Almeida.
“Em cidade que não tem Prefeito o Povo faz”! – “Prefeito não
faz moradores estão tapando buracos para poder trafegar em
Novo Progresso’”.
Para onde está indo nosso dinheiro dos
impostos?
Outros preferiram cobrar dos vereadores- ” Para que serve um
vereador nesta cidade”? “Novo Progresso está abandonado de
politicos, vereadores só sabem receber o salário, nada fazem
pelo municipio”. As criticas e comentários em sua maioria
falam em abandono politico de Novo Progresso, cobram presença
do Ministerio Público da Justiça e criticam a falta de
Prefeito que realmente faça algo pela cidade. “Os Vereadores
sóo aparecem para pedir votos depois somem
,desaparecem,
comentam no WhatsApp e Facebook.
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Em outro ponto da cidade na area central na principal

via

comercial (Avenida Jamanxim), outro morador sozinho fazia
recuperação da via pública em silêncio, tambem foi fotografado
por internatua (Foto Abaixo).
O Prefeito não foi encontrado para falar sobre esse assunto.
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