10. Como você vê o município nos próximos 4 anos em relação às cidades de porte semelhante na Zona da Mata? Em que áreas, pretende
estar melhor posicionado?
Antônio Carvalho Lage
(Antonio Lage)
Minha intenção é que nos
próximos 04 anos o
município de Cataguases
desenvolva como algumas
cidades em nosso entorno
citando exemplos Muriaé,
Ubá e Leopoldina que a cada
dia crescem sua economia
de forma significativa.
Pretendo destacar nas áreas
de Indústria e Comércio,
Cultura e Turismo e Geração
de emprego e renda.

Antonio José da Silva
(Antonio Hulk)
Cataguases, assim como as
cidades vizinhas podem
abraçar a causa “Turismo”
para geração de Trabalho e
Renda. Penso que as
cidades da Bacia do Rio
Pomba devam se unir para
compor planejamentos
consorciados, com vistas a
solução de variados
problemas, comuns a todos.

Fernando Pacheco Fialho
(Fernando Pacheco)
Com uma nova mentalidade,
diferente do conformismo dos
dias de hoje, buscando, cada
vez mais, diversificar,
desconcentrar e
descentralizar as ações.
Pretendo destacar na
organização financeira e
também em trabalhos que
valorizem o ser humano e o
meio ambiente.

Jose Cesar Samor
(Cesinha)
A responsabilidade
desprendida na gestão
orçamentária nos últimos
anos possibilita uma concreta
previsibilidade da capacidade
de desenvolvimento do
município nos próximos
anos. Vemos possibilidade
de planejamento,
monitoramento e execução
das necessidades da
população com vistas ao
desenvolvimento da cidade.
Tais práticas se fazem
possível, pelo livre trânsito
que hoje o município possui,
com os demais entes
governamentais. As áreas
mais sensíveis do município
merecem nossa atenção
primeira onde destacamos a
saúde, educação e geração
de emprego e renda.

Willian Lobo de Almeida
(Willian Lobo)
Apesar de todas as
dificuldades atuais, vejo com
otimismo pela esperança
que tenho encontrado nas
ruas por parte da população.
Pretendo resgatar a
educação de qualidade,
oferecer saúde para todos,
melhorar os indicadores de
segurança, de emprego e
renda, incentivar o turismo
religioso, cultural e
esportivo, buscar e oferecer
apoio às pequenas e médias
empresas para que possam
se desenvolver e gerar
emprego e renda no
município.

