
órgão de Divulgação Oficial de Dourados
ANO V ! NM.036 iOÕÜf^DOS; 06 DE JUNHO

Fundado em 1999

• i2ÍSSna1

"Sociedade exige o recálculo do
precatório da Prodados", diz Tetila

Aproveitando a presença
de algumas autoridades e
funcionários do Banco do

Brasil hoje (05.06) pela
manhã durante a solenidade

que marcou a adesão da ins
tituição ao Programa Fome
Zero, o prefeito Laerte Tetila
aproveitoupara falar sobre o
absurdo do precatório da
Prodados que cobra uma
dívida da Prefeitura de

Dourados no valor de R$ 10
milhões.

"Enquanto existem insti
tuições sensíveis aos proble
mas sociais como é o caso do

Banco do Brasil, de outro
existem aqueles que chega
ram aqui apenas com o
cachorrinho amarrado à cole-

ira, fizeram fortuna e que
rem cobrar essa dívida

absurda da Prefeitura, isso é
umavergonha,nós nãopode
mos permitir que isso acon
teça e precisamos do apoio
da sociedade para pedir para
que o Judiciário se digne a
rever o cálculo".

Ele citou que neste ano
foram impressos 62 mil car-
nês de.IPTU, ao custo apro
ximado de R$ 60 mil e a des
pesa foi paga pela Caixa
Econômica. "Não saiu um
tostão da Prefeitura, então
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Tetila, durante evento no Banco do Brasil, aproveita efala
sobre a divida que pode inviabilizar administração

como que com a metade des
ses carnes, há 20 anos, che
gou-se a uma dívida como
essa?", questionou, chaman
do a atenção dos presentes
para a gravidade do proble
ma, lembrando que se a
Prefeitura sofrer realmente a

intervenção, "vão estar
tirando o pão, o alimento de
nossas crianças".

O prefeito disse que hoje
em dia a Prefeitura aproveita
o dinheiro do IPTU "porque
o que entra é para pagar o
INSS, algo em torno de R$
600 mil por mês; 60% do
dinheiro do ISS também vão

para pagar a dívida do INSS,
então o cobertor é curto

demais".

Disse que a Prefeitura
tem sobrevivido de repasses,
mas "as necessidades são

infinitas e o dinheiro finito".

Apesar disso, afirmou que o
Município vem desenvol
vendo vários projetos, citan
do como exemplo o progra
ma habitacional que atingiu
a marca de mil habitações
populares. "Quer maior
inclusão social do que tirar a
pessoa do brejo?", questio
nou, lembrando ainda que o
Brasil precisa rever a sua

legislação na área da assis
tência social diante de tanta

miséria. "E um absurdo um

país como o Brasil, entre as
dez maiores economias do

Planeta, ter tanta desigual
dade social".

Lembrou que quando
assumiu a cidade sequer
possuía uma secretaria de
Assistência Social, relacio
nando os diversos progra
mas de inclusão social que
vêm sendo promovidos.
Disse que a solução, no
momento, é buscar parceri
as das igrejas, das institui
ções, para se diminuir o
sofrimento do povo,
comentando ainda que a
Prefeitura tem feito parceri
as com o Banco do Brasil "e

acredito que esta será mais
uma que vai lograr êxito
(...) todas as ações do Poder
Público tem sido feitas no

sacrifício".

O superintendente regio
nal em exercício do BB,
César José Sena, agradeceu
o prefeito pelas parcerias rea
lizadas "e por aquelas que
ainda serão realizadas". As

parcerias têm sido o BB
Educar, no Movimento de
Alfabetização de Adultos
(Mova), entre outros.
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