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POLÍTICA

Secretário Estadual da Agricultura rebate

acusações de prefeito e diz que está na hora

dele descer do sapato

Semana passada foi quente no meio político de Colatina.No meio da semana o Prefeito Sergio Meneguelli

declarou que dois vereadores do município, Renan Bragatto e Dra Audréia, mentiram ao dizer que

liberaram uma verba destinada para as obras das encostas. O prefeito veio a público reclamar e dizer que a

conquista da verba é sua.

Na ocasião, o prefeito acusou o Deputado Federal Paulo Foletto, que está licenciado do mandato

exercendo o cargo de Secretário de Agricultura do Estado,dizendo que o mesmo atrapalha a cidade.

Foletto por sua vez veio a público para rebater as acusações e mostrar suas ações enquanto Deputado

Federal e frente à Secretaria Estadual de Agricultura.

O Secretário disse que " está na hora do prefeito descer do sapato, parar de plantar grama e flor,.se sentar

na cadeira de prefeito e tomar conta da administração.

Foletto demostrou estar irritado com as palavras de Meneguelli, principalmente devido ao relacionamento

amistoso, de ter recebido o prefeito por duas vezes em sua residência; na primeira,no carnaval deste ano,

onde segundo Foletto, o prefeito pediu para ele ser candidato a sua sucessão, pois acreditava em sua
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honestidade e depois, e também em seu aniversário, onde apenas familiares e amigos íntimos estavam

presentes.

Com o objetivo de mostrar suas ações enquanto Deputado Federal e Secretário de Estado enumerou uma

série de ações e emendas parlamentares:

1 - Reforma da Unidade de Saúde do Bairro Luis Iglesias;

2 - Construção da Unidade de Saúde do Bairro São Marcos;

3 - Destinou R$ 260.000,00 reais para Posto de Saúde de São Silvano;

4 - Um automóvel para o Bairro Jardim Planalto

5 - Emenda parlamentar de R$ 950.000,00 para o Hospital São José;

6 - Emenda Parlamentar de R$ 1.000.000,00 para a Santa Casa de Misericórdia;

7 - Reforma da quadra de esportes da Escola Virgílio Calmon;

8 - A liberação de 1 Patrol, 1 caminhão Pipa, 1 Pá Carregadeira e três pontes no interior do Município de

Colatina;

9 - Dois tratores, sendo um para a comunidade de Piaba do Sul e outro para São Luiz da Barra Seca;

10 - Um micro ônibus para o Lar Irmã Sheila;

11 - Verba de R$ 200.000,00 para a Apae Colatina;

12 - Verba de R$ 700.000,00 para Ifes Colatina.

Paulo Foletto disse que o Prefeito Sergio Meneguelli mentiu ao dizer que o Deputado Federal está

atrapalhando a cidade.

Em sua alegação o Prefeito Menegelli diz que o dinheiro da reforma da Policlínica não entrou nos cofres da

administração. Foletto ressalta que o prefeito faltou com a verdade, pois o erro estabelecido foi a medição

executada pela empresa contratada, já que não esperou a medição da obra em destaque efetuada pela

Caixa, com isso surgiu erro. Além desse fato, segundo Faletto, algumas construções estavam fora do

projeto.

Outro ponto polêmico foi que de acordo o Secretário do Governo Estadual disse que o dinheiro para a

reforma e construção dos campo dos bairros Ayrton Senna e Bela Vista já está na conta da prefeitura há

três anos, relatando que o dinheiro está lá, mas a obra não sai.

Foletto finalizou dizendo que não tem nada haver com o problema entre o prefeito e os vereadores e que

está a a disposição para ajudar.

foletto rebate acusacao prefeito colatina


