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Prefeitura é obrigada a refazer obra mal feita pelo ex-prefeito Haroldo 
 

Se obra não for regularizada, Prefeitura terá que devolver dinheiro 

 

Quem vê a Prefeitura colocar asfalto em cima de asfalto nos bairros de Fátima e Esplanada 

deve se perguntar: por que a Prefeitura não usa este dinheiro para asfaltar ruas de terra, em 

vez de asfaltar de novo onde já tem asfalto? 

 

A resposta é simples e triste: a Prefeitura foi obrigada a refazer a obra mal feita que o ex-

prefeito Haroldo Queiroz fez. 

 

Em 2008 o ex-prefeito recebeu verba de R$ 289.602,00 para asfaltar diversas ruas dos bairros 

de Fátima e Esplanada. A Prefeitura deveria entrar com mais R$ 295.300,00, totalizando R$ 

584.902,00. Este dinheiro era suficiente para asfaltar 19.970,04 metros quadrados de rua, com 

espessura de 6  centímetros.  

 

Entretanto, o ex-prefeito Haroldo, fez apenas 3 centímetros de asfalto. Os outros 3 

centímetros não foram feitos, o que significa 1.400 toneladas a menos de massa asfáltica. 

 

Outras Irregularidades 
 

Os Técnicos da Caixa Econômica, gestora do convênio, não aceitam o asfalto como está. 

Além disso, indicaram a falta de 22 placas de identificação de rua e algumas sarjetas 

inacabadas. 

 

Por isto a Caixa exige que a Prefeitura refaça o asfalto ou devolva todo o dinheiro. 

 

Então a Prefeitura, mesmo contrariada e triste, mandou colocar o asfalto que falta. É triste 

fazer isto, mas não fazer é pior ainda, pois a Prefeitura ia gastar mais dinheiro e ficar sem o 

asfalto. 

 

O ex-prefeito Haroldo Queiroz, deixou a Prefeitura com uma dívida de R$ 16 milhões e meia 

dúzia de convênios com problema, como este e muitos outros. Bom Despacho vai levar uns 

20 anos para pagar a dívida que o ex-prefeito deixou. Infelizmente, este problema com o 
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asfalto é apenas mais uma das coisas erradas que precisam ser consertadas. 

 

“É triste ver isto acontecer. Mas se a Prefeitura não fizer este acerto, a situação vai ficar pior 

ainda, pois o Município ficará inadimplente e perderá muitos recursos”, lamentou o Prefeito 

Fernando Cabral.  

 

“Mas os moradores do Esplanada e Fátima podem ter certeza: estas dificuldades nos dão força 

para trabalhar mais ainda. As ruas que estão em terra logo logo serão asfaltadas também”, 

garantiu o Prefeito. “Desta vez, da forma certa”, arrematou. 

 

Convênio: 255468-39/2008 

Valor: R$ 584.902,00 

Órgão Federal: Ministério das Cidades 

Gestor do contrato: Caixa Econômica Federal 

 


