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Durante ato cívico realizado no fim da tarde de 1.º de Maio, o prefeito Leocir Hanel (PSDB)
enalteceu o papel de liderança exercido pela vice prefeita Paulina Dias da Silva, a prof. ª Paula,
enquanto esteve na vida pública e enquanto educadora.

A Praça Josino Serra, é a principal referência para as coordenadas geográficas no âmbito do
município.

Para o prefeito Leocir Hanel, através da prof.ª Paula foi possível realizar um estreitamento de
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amizade familiar e ao mesmo colocá-lo mais próximo da comunidade nas visitas realizadas em
campanha.

O empresário e a mulher do povo selaram uma aliança que permitiu a vitória em 2016, tendo a
prof.ª Paula como vice.

Mas tudo isso já era sabido e do conhecimento de todos, porém, a fala do prefeito, de forma
espontânea, foi um recado direto a quem interessar possa, acerca da valorização do
secretariado, “escolhido a dedo”, conforme Leocir Hanel.

De acordo com o prefeito Leocir Hanel, a escolha do secretariado é da sua competência e
adiantou que não admite político no conjunto, ressaltando que as escolhas são o resultado de
um projeto de governo de números positivos.

Tudo indica que o chefe do Executivo tenha reiterado o que já dissera em outras
oportunidades, sobre a valorização do que está dando certo.

Foi um recado incisivo quanto a uma possível pauta política na formação do secretariado. E, de
maneira menos direta, marcou posição acerca do papel do seu secretário de Governo, Marcos
Cheba, com interlocução autorizada junto aos partidos sem, entretanto, ter autonomia para
barganhar cargos de primeiro escalão.

O resumo do pronunciamento do prefeito Leocir Hanel naquele ato cívico deixa claro que é o
Executivo que deve seguir protagonizando, cabendo aos coadjuvantes o exercício de contribuir
para que o município de Nobres siga nessa trajetória, de investimentos em infraestrutura, de
melhorias e de respeito ao funcionalismo público.

Há praticamente 40 meses que se planeja e que se coloca os salários em dia, fruto de um
trabalho realizado em equipe.
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Mas o prefeito também agradeceu a todos os servidores públicos municipais pelos bons
resultados que vem se obtendo, destacando o Dia do Trabalhador e sua importância na
prestação de serviços à comunidade.

Além do pronunciamento, o prefeito Leocir Hanel expressou a sua opinião sobre a sua
administração aos veículos de mídia que cobrem as atividades do Executivo municipal.

O balanço é positivo e o recado, olho no olho, foi dado e só não ouviu quem não quis ouvir.
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