2. Descreva brevemente a Cataguases de hoje na sua visão.
Antônio Carvalho Lage
(Antonio Lage)
Acredito que Cataguases
hoje precisa de um
administrador e não de
político de carreira. As
últimas administrações têm
deixado muito a desejar em
diversas áreas dentre elas
Saúde e Educação.

Antonio José da Silva
(Antonio Hulk)
Uma cidade de pequeno
porte, com área favorável a
sobrevivência humana,
porém, sem Mapas de
Planejamento. Segue sem
rumo, prejudicando a
atuação profissional e
empresarial, apesar de
algumas “Ilhas de
Prosperidade”.

Fernando Pacheco Fialho
(Fernando Pacheco)
Uma cidade com grande
potencial para adquirir
autossuficiência e
desenvolvimento sócio
econômico. Um verdadeiro
tesouro de rios, matas,
patrimônio público, escolas e
faculdades de qualidade,
arquitetura e cultura.

Jose Cesar Samor
(Cesinha)
Conseguimos sanar em um
curto período problemas de
gestão, o que possibilitou a
regularização junto a órgãos
estaduais e federais obtendo
certidões negativas,
permitindo ao Município, a
realização de convênios
viabilizando a execução das
obras recentemente
realizadas. Através da
realização do concurso
público a cidade adequou
seu número de servidores às
necessidades do município, o
que demonstra eficiência na
gestão orçamentária.Vale
ressaltar a eficácia na
destinação de recurso citada
pela recente pesquisa do
Datafolha nas áreas de
saúde, educação e
saneamento. Como reflexo
da responsabilidade com que
foi conduzida a cidade, é
imperiosa a manutenção
destas praticas, para o
desenvolvimento futuro do
município.

Willian Lobo de Almeida
(Willian Lobo)
Atualmente, Cataguases é
uma cidade triste, com os
funcionários municipais
desvalorizados e
desmotivados devido ao
atraso de seus pagamentos,
falta de equipamentos e
materiais de trabalho,
fornecedores da prefeitura
sem perspectiva de
recebimento, aumento de
desemprego, crescimento da
criminalidade e insegurança
da população, ausência de
limpeza e manutenção da
pavimentação das vias
públicas, falta de transporte
para consultas e cirurgias
fora de domicílio, exames,
consultas com
especialidades específicas,
medicamentos, queda na
qualidade da merenda
escolar e materiais didáticos,
ausência de apoio da
prefeitura aos eventos
culturais e esportivos.

