14. Para você como Cataguases deve se relacionar com seu entorno? Quais seriam suas principais proposições para que Cataguases
possa se promover e obter cooperação junto aos municípios vizinhos, na tentativa de favorecer o desenvolvimento comum?
Antônio Carvalho Lage
(Antonio Lage)
Com certeza, afinal minha
proposta é realizar uma
gestão transparente e
participativa podemos sim ter
convênios com os demais
municípios no que tange
saúde, educação,
maquinários entre outros.

Antonio José da Silva
(Antonio Hulk)
Segundo as propostas das
Leis de Planejamento,
determinadas pelo governo
central, as ações podem ser
em conjunto, de forma
consorciada. Naturalmente,
os problemas são comuns,
as soluções é que podem ser
diferentes.

Fernando Pacheco Fialho
(Fernando Pacheco)
Cataguases deve se
relacionai com as cidades
vizinhas dentro de um
processo de eficiência, onde
os custos e a logística
possam ser otimizados e
todos possam ser
favorecidos com custos
menores. Minhas principais
proposições seriam as
criações de comitês,
consórcios intermunicipais,
cooperativismo,
associativismo, PPP e
parcerias com ONG, além da
criação de mais empresas
públicas para viabilizarem
grandes projetos conjuntos
entre as cidades.

Jose Cesar Samor
(Cesinha)
Atualmente, já temos um
bom relacionamento com os
Municípios vizinhos no que
concerne a efetivação de
Consórcios em diversos
setores tais como os da
saúde e da destinação de
resíduos sólidos e ainda,
vislumbramos uma maior
atuação na manutenção de
estradas e vias de acessos
rurais bem como, a
viabilização da Implantação
do Corpo de Bombeiro que
ampliará seu atendimento
aos municípios vizinhos.

Willian Lobo de Almeida
(Willian Lobo)
Durante quatro anos em que
fui prefeito, fui também
presidente do Consórcio de
Saúde (Cisum) e
representante dos
municípios da Zona da Mata
na Associação Mineira de
Municípios. Quero utilizar
toda essa minha experiência
para firmar outras alianças e
conscientizar os gestores
dos municípios vizinhos que
as nossas demandas são as
mesmas. Entendo que nos
dias atuais o gestor
municipal, conectado com a
modernidade, precisa
estabelecer um diálogo
constante com governantes
de cidades vizinhas a fim de
alcançarem juntos melhores
resultados. Para isso,
principalmente em
momentos de crise, o gestor
municipal precisa ser técnico
e político.

