Novo Progresso já elegeu 6
prefeitos , com relatos de
abandono e muita corrupção.
Neri Prazeres foi o primeiro, elegeu Juscelino Alves
Rodrigues por dois mandados- Tony Fábio, Madalena Hoffmann,
Osvaldo Romanholli.(Foto:Reprodução Arquivo)
A cidade de Novo progresso sofre com o descaso e a corrupção
destes mandatários que de forma outra são parte de culpa em
deixar o município com o caos social.
A cidade hoje em 2019 , cresceu aumentou a população , mas a
infraestrutura esta pouca diante da realidade, se cada um
tivesse feito sua parte a cidade hoje não seria o mar de lama
e buracos.
Salvo pela época que não existia Lei de Responsabilidade
Fiscal Neri Prazeres comandou quatro anos com apoio do
legislativo e teve governo marcado por perseguições politicas,
depois mais oito com Juscelino Alves Rodrigues continuou com
perseguição política e total domínio publico [vereadores
seguiam o rito do alcaide], desgastado com denuncias de
corrupção e descaso com coisa publica , Neri e Juscelino foram
derrotados nas urnas ,o povo escolheu Tony Fabio – afobado
quatro anos se passou voltou Neri com o cunhado de viceprefeito e Juscelino para eleger a esposa e os ‘esquemas’
continuam impunes até hoje em Novo Progresso.
O município de Novo Progresso no estado do Pará esta
amadurecido e cheio de problemas sociais, traz consigo seis
(6) mandatos, nestes 24 anos marcados por abandono e
escândalos de corrupção envolvendo desvio de dinheiro público
– até a edição e publicação desta matéria a justiça ainda não
condenou ou absolveu os alcaides.
Apelidado de ‘Rei dos Prefeitos’,os ex-prefeitos Neri Prazeres

e Juscelino Alves Rodrgiues (PSDB), passaram dezesseis (16)
anos [4 Neri – 8 Juscelino- 4 Madalena]
sob comando da
prefeitura onde conseguiram milhões aos cofres municipais
através de emendas parlamentares, convênios estaduais e
federais, tendo assim, condições de sobra para levar melhorias
a vários setores públicos.
Os recursos destinados por sua vez, nunca refletiram
verdadeiramente na vida do cidadão progressensse, a não ser em
período eleitoral quando os ex-prefeitos, unidos despejavam
cifras milionárias para conseguir mais 4 anos a frente do
município.
A maior prova que se poder ter dos absurdos comedidos por
Juscelino e Madalena Hoffmann ambos do (PSDB) NOS 12 ANOS DE
PREFEITURA, SÃO AS REJEIÇÕES DE CONTAS E OS PROCESSOS QUE
TRAMITAM NA JUSTIÇA!

Neri Prazeres então presidente do PMDB sempre participou da
composição, o vice ele quem impunha, muitas vezes
contrariando os próprios filiados [ há ultima palavra sempre
foi a dele], até hoje tenta voltar ao poder através de seu
partido o MDB.
Saindo deste comando familiar elegemos o Tony Fabio (PPS),
com promessas de mudança, bastou menos de seis meses para
seu governo virar uma lama de corrupção, as denuncias
tramitam na esfera federal e estadual, até hoje sem
sentenças.
Outra vez o Povo descontente com tudo que estava se passando a
cidade de Novo Progresso, com salários e fornecedores sem
receber, foi para urna em 2016 e derrotou Juscelino, Neri,
Madalena, Tony Fábio, com a escolha de Osvaldo Romanholi.
Osvaldo entrou com bolsonarismo de hoje, aguentou pouco tempo,
alegou perseguição política, mas em seu mandato,
professores,servidores da saúde e da administração estavam
meses sem receber, ele perdeu cargo por denuncias de
corrupção, hoje responde no MPF por desvio do FUNDEB entre
outras irregularidades. Em seu lugar o vice Joviano assumiu,

não aguentou a pressão e foi caçado com perca do cargo, suas
contas ainda não foram julgadas pelo tribunal.
Leia:Prefeitura continua obras de pavimentação em ruas de Novo
Progresso
Em 2017 os eleitores voltaram para urna e escolheram um
vereadora para ser o prefeito, de lá para hoje, a cidade ainda
avançou, mas o que chamou atenção de muitos [ é importante ]
diante do quadro que o município vivia, os servidores recebem
seus salários e não houve greve muito menos pedido de
Impeachment. “Macarrão por sua vez vem pavimentando as ruas
da cidade e mesmo assim é alvo de criticas, o povo quer mais”!

Leia:
NOVO
PROGRESSO
–
“Atual
administração [2015] municipal é a pior
de todos os tempos” mostra resultado de
enquete
Reflexo desta triste realidade
O reflexo da má aplicação dos recursos públicos destinados a
Novo Progresso é possível observar nas poucas imagens
mostradas abaixo, onde se vê ruas completamente esburacadas,
esgoto a céu aberto e bairros alagados , além de serviços
precários na área da saúde, educação e vias publicas. Essa é a
Essa é a verdadeira realidade vivida pela população. Em 24
anos muito asfalto poderia ser feito, muita escola construida
– o hospital ainda é o mesmo de 1998.

Caos nas ruas da cidade (Foto:WhatsApp)
Com tamanha corrupção , no entanto, não ficou de fora dos
olhos da Justiça Federal e Estadual, que ingressou vários
processos contra a gestão de todos estes ex prefeitos, durante
o tempo que permaneceu a frente do executivo municipal.
Leia:Ex-prefeito Tony Fábio de Novo Progresso é acusado por
crime e improbidade …
Um levantamento realizado pelo Blog do Adecio Piran, verificou
que Juscelino já foi condenado pelo TCM [TRIBUNAL DE CONTAS
DOS MUNICÍPIOS DO PA] e sentença foi mantida pela câmara
municipal. A ex-esposa Madalena Hoffmann, responde por mais de
oito denuncias de corrupção, entre elas o desvio de mais de
R$3,8 milhões de reais para reformar pontes, muitas delas
nunca foi construida e/ou reformadas. Tony Fabio virou réu em
cinco processos na Justiça Federal e três na Justiça Estadual,
todos por fraude em licitações e enriquecimento ilícito e que
agora passam a transitar pela Justiça Comum, já que o exprefeito não possui mais o foro privilegiado.
O importante nestes casos mesmo com a demora, as denúncias são
acolhidas pela Justiça e políticos deixam de ser apenas

suspeitos para se tornarem réus.
Leia:NOVO PROGRESSO – Ex-prefeita Madalena deixou dívida de
mais de R$ 2,8 milhões só em 2011 com a Receita Federal,
revela fiscalização.
Eles querem voltar
Sim a situação é tão confortável que mesmo com a Lei da Ficha
Limpa, eles por sua vez com dinheiro captado de forma fácil,
ainda pagam bons advogados, com apadrinhamento político, sem
condenação voltam para as disputas e querem ser prefeito outra
vez.
Reflexão
Com tanta denuncia de corrupção com valores que somados
ultrapassam os 15 /20 até R$ 30 milhões de reais, a nossa
cidade poderia estar mais bonita ,a saúde educação e vias
publicas bem melhorada, fica minha opinião para relembrar um
pouco da política local!
Leia:Seu dinheiro escoando pelo ralo! obras inúteis em Novo
Progresso!
Fonte:Blog Adecio Piran
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“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar
até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
Copiou? Informe a fonte.”

