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Atendendo chamamento de seus pares prefeitos, Juracy Jácome é candidato à
reeleição no UniãoGeral
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JANAÃšBA -- Ao finalizar seu mandato de dois anos Ã frente dos ConsÃ³rcios UniÃ£o Geral e UniÃ£o da Serra Geral, como
presidente, o prefeito de Nova Porteirinha, Juracy Fagundes JÃ¡come faz um balanÃ§o prÃ¡ lÃ¡ de positivo, uma vez que
conseguiu implementar, ali, seu modo de administrar, com austeridade, simplicidade e objetividade, tendo colocado em
prÃ¡tica praticamente todos os projetos que havia se proposto a desenvolver. Foram vÃ¡rias as aÃ§Ãµes desencadeadas
nesta administraÃ§Ã£o, que teve inÃ-cio complicado devido aos inÃºmeros problemas, administrativos e financeiros
encontrado.

Â

Juracy JÃ¡come nÃ£o se abateu, â€œarregaÃ§ou as mangasâ€• e implementou, com seu dinamismo uma administraÃ§Ã£o prÃ
ativa, ouvindo os prefeitos filiados, colocando na mesa suas propostas e viabilizando alguns projetos que, atualmente
sÃ£o de alta relevÃ¢ncia nos municÃ-pios, como as Feiras Livres, que jÃ¡ sÃ£o realidades em quase todos os municÃ-pios
da regiÃ£o da Serra Geral. Com este projeto, as prefeituras receberam os kits, contendo barracas, balanÃ§a de
precisÃ£o, caixas para armazenar produtos, entre outros que disponibilizou para os produtores exporem e
comercializarem seus produtos, dando mais visibilidade Ã agricultura familiar, fomentando a economia regional.

Â

Diversas reuniÃµes, envolvendo prefeitos, secretÃ¡rios e assessores serviram para elaboraÃ§Ã£o de vÃ¡rios projetos, como
da InspeÃ§Ã£o sanitÃ¡ria, que jÃ¡ estÃ¡ entrando em funcionamento e servirÃ¡ para agilizar os procedimentos legais,
barateando os custos para as administraÃ§Ãµes, concentrando todo o trabalho na sede do ConsÃ³rcio em JanaÃºba. Um
veÃ-culo zero quilÃ´metro, inclusive, foi adquirido, com recursos prÃ³prios para os atendimentos in loco dos professionais
contratados pelo ConsÃ³rcio. Trata-se da implantaÃ§Ã£o da Coordenadoria Regional de Meio Ambiente e Parceria com o
Programa de GestÃ£o Ambiental/MPMG.

Â

Talvez a maior â€œobraâ€• realizada pela gestÃ£o do presidente Juracy JÃ¡come tenha sido o saneamento das finanÃ§as dos
dois consÃ³rcios. Muitas dÃ-vidas, entre fornecedores e trabalhistas travavam as aÃ§Ãµes. PorÃ©m, com austeridade e zelo
com o dinheiro pÃºblico, o presidente conseguiu, nÃ£o sÃ³ sanar estes entraves, como colocou o ConsÃ³rcio com as
contas em dia, apto a realizar e desenvolver aÃ§Ãµes em prol de todos os municÃ-pios da regiÃ£o. Um exemplo foi a
unificaÃ§Ã£o dos dois consÃ³rcios em um sÃ³ endereÃ§o, visando enxugar os gastos e otimizar a administraÃ§Ã£o.

Â
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O bom diÃ¡logo com todos os prefeitos da regiÃ£o, o livre trÃ¡fego nas esferas estadual e federal, sÃ£o outros fatores que
pesam a favor da continuidade de Juracy JÃ¡come Ã frente dos dois ConsÃ³rcios, pois o planejamento Ã© intenso e muitos
projetos estÃ£o por vir e serem colocados em prÃ¡tica.
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