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Entidades representativas da
sociedade organizada de Barra
do Bugres e representantes de
partidos políticos foram recebidos pelo prefeito Raimundo
Nonato, sua equipe de secretariado e assessores da gestão
“Novos Tempos”, na manhã de
sexta-feira (19).
Com intuito maior de
reivindicar e ao mesmo tempo
obter alguns esclarecimentos
sobre os repasses da saúde e o
pagamento do convenio com o
Consórcio Intermunicipal de
Saúde, por parte do governo do
estado. “Eu sou amigo do
governador Pedro Taques e todas
as vezes que estive em seu
gabinete sempre fui bem
atendido, nunca recebi um não
das reivindicações que levei em
prol do nosso município, mas
fica só na conversa lá mesmo, ele
nunca manda nada sempre fica
na conversa” disse Raimundo
lamentando por não ser atendido

pelo governador Pedro Taques.
O vice-prefeito Gustavo Abi
Rached Cruz pontuou alguns
itens importantes sobre as
condições financeiras do
município de Barra do Bugres,
citando inclusive, que atrapalhou bastante a administração à
honrar os compromissos de
campanha da atual gestão. “Os
repasses dos impostos de 2017
tem diminuído muito em relação
aos anos anteriores, - nunca
houve na história de Barra do
Bugres um déficit tão grande
como esse ano” destacou
Gustavo, lamentando a falta dos
repasses para o setor da saúde
com o Hospital Regional
Roosevelth Figueiredo Lira, que
daria para consolidar parte da
saúde de Barra do Bugres.
Já o diretor administrativo do
Hospital Regional Roosevelth
Figueiredo Lira, Haroldo José de
Lima, enalteceu a parceria com a
Prefeitura de Barra do Bugres que
além de manter parte de funcionários na unidade hospitalar, também

tem contribuído em diversas
questões que seria de responsabilidade do governo do estado.
“Graças a Deus que ainda não
estão faltando nada no hospital,
tem pouca coisa, mas o básico
ainda temos por mais uns 20 dias”
disse Aroldo agradecendo a
secretária de saúde do município
por ter cedido a carne para as
refeições dos pacientes.
O prefeito Raimundo Nonato
agradeceu a presença de todos e
convidou para juntos ir em busca
de melhoria na qualidade de vida
dos habitantes de Barra do Bugres,
entramos com a intenção de acabar
com as demandas importantes e
estruturantes que foram priorizadas para transformar o Município
de Barra do Bugres num município de desenvolvimento e bom de
se morar e investir, mas infelizmente a diminuição do repasse dos
recursos e falta de pagamento dos
convênio por parte do governo do
estado estão fazendo com que
essas prioridades sejam prejudicadas.

Na manhã desta segundafeira (22), o secretário de
Desenvolvimento Econômico,
Meio Ambiente e Turismo,
Carlos Pereira Neto, anunciou
que este ano o município de
Barra do Bugres não contará com
o a maior festa popular do país,
“o carnaval”
De acordo com Carlos
Pereira Neto, a atual situação
financeira de Barra do Bugres
não é diferente dos demais
municípios do estado e atravessa
uma situação caótica por falta de
repasses e diminuição dos
impostos arrecadados, mesmo
que o evento seria realizado
através de emenda parlamentar
em contrapartida com o município. “Estaremos nos programando melhor na organização do
Festbugres 2018 (Festival de
Pesca de Barra do Bugres),”
disse Carlos esclarecendo que o
evento de pesca é tradicional no
município, e atualmente é
considerado como a melhor
organização da competição no

estado, e as prioridades agora é
prosseguir na organização para
2018 seja melhor que os anos
anteriores.
O Festbugres incide dentro das
festividades alusiva ao aniversário
político administrativo do
município que acontece no mês de
abril e alegou que caso fosse fazer
o carnaval iria atrapalhar na
organização do festbugres, haja
vista que os dois eventos são com
as datas muito próximas e
realizadas em parceria com
iniciativa privada.
Carlos finalizou informando que
não existe a mínima possibilidade
de realizar qualquer evento que
envolva gastos públicos, por conta
deste período em que se encontra o
município. Mas deixou claro que
não haverá qualquer impedimento
em relação à realização de eventos
com despesas custeadas pelos
organizadores, sem qualquer auxílio
de dinheiro público, desde que os
pedidos sejam protocolados na
prefeitura, contendo todo o planejamento e programação, para
posterior análise e deliberação sobre
a solicitação.

