
Vereadores aprovam verba para 
reestruturação do Mané Garrincha

UNANIMIDADE

BURITIS E BELA VISTA

Verta defende 
pavimentação 

Saturnino cobrará liberação 
de verba para Feira da Vila Alta

ETAPA FINAL

A Câmara Municipal 
de Vereadores aprovou 
durante a 11ª Sessão 
Ordinária o projeto de 
Lei Nº 33/2017. A pro-
posta, de autoria do 
Poder Executivo Muni-
cipal, visa disponibi-
lização de recursos no 
valor de R$ 54.000,00 
para a Secretaria Muni-
cipal de Esportes.

A importância será 
utilizada em reparos 
que serão executados 
no Estádio Municipal 
Mané Garrincha. Con-
forme o projeto, serão 
reestruturadas a par-
te de fiação elétrica 

do centro esportivo, a 
iluminação do estádio 
e ainda haverá a insta-
lação de um corrimão 
de acesso aos banhei-
ros e ao campo. Com 
capacidade para 4.000 
pessoas, o Estádio Mu-
nicipal Mané Garrincha 
sofreu com o temporal 
que devastou Tangará 
da Serra em Outubro de 
2014.

OUTROS PROJETOS – 
Durante a sessão, os parla-
mentares também aprova-
ram em 1ª discussão, por 
unanimidade, os projetos 
Nº 17 e 21/2017, ambos 
de autoria do Executivo 
Municipal. O primeiro, 
refere-se ao sistema de 
arquivo público do mu-
nicípio e recebeu emen-
da do vereador Sebas-

tian Ramos (PSB), que 
sugere reciclagem a pa-
peis que serão descarta-
dos. Já o outro, autoriza 
a nominação de Antô-
nio Ferreira de Andrade 
para as Ruas 31 do Jar-
dim Itapirapuã, 19 da 
Vila Santa Terezinha e 
31 do Jardim Shangri-lá.

O Executivo havia 
proposto à Casa de Leis 
o projeto Nº 32/2017, 
que sugeria isenção de 
Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza 
(ISSQN) à Turis, empre-
sa que presta o serviço 
de transporte coletivo 
em Tangará da Serra. No 
entanto, ainda nas falas 
livres, o próprio poder 
Executivo pediu a reti-
rada do projeto da pauta 
da ordem do dia.

>> Paulo César Desidério
Redação DS

Deputado quer pressa na conclusão da obra, que depende da liberação de recursos de R$ 530 mil da Secid

Contrariando as pre-
visões de inauguração 
ao final do ano passado, 
as obras da Feira do Pro-
dutor da Vila Alta, em 
Tangará da Serra, ainda 
estão em sua segunda 
etapa e aguardam mais 
de meio milhão de reais 
para sua fase final.

A morosidade na 
conclusão das obras 
motivou o deputado es-
tadual Saturnino Mas-
son (PSDB) a levantar 
a real situação e tomar 
providências junto ao 
governo do Estado, res-
ponsável pela liberação 

da maior parte dos re-
cursos.

O complexo é muito 
aguardado pelos mais 
de 100 pequenos pro-
dutores que atuam na 
comercialização de hor-
tifrutigranjeiros nas tar-
des de sábado, em boxes 
e barracas de improviso 
instalados num segmen-
to da Rua 14, na Vila 
Alta. A estrutura atual, 
apesar de tradicional e 
muito frequentada pelos 
consumidores, não ofe-
rece o mínimo de con-
forto para quem com-
pra e muito menos para 
quem vende.

Diante da grande ex-
pectativa e de um legí-
timo sentimento des-

confiança em razão da 
demora – justificada em 
parte pela atual conjun-
tura financeira do estado 
-, o deputado Saturnino 
Masson encaminhará ao 
governo estadual, atra-
vés da Secretaria de Es-
tado de Cidades e tam-
bém no próprio gabinete 
do governador Pedro Ta-
ques, um pedido formal 
de celeridade na libera-
ção dos recursos para a 
terceira e última etapa. 
“Nós acompanhamos 
esta situação há mais 
de 20 anos. A Feira da 
Vila Alta é uma atração 
à parte para a comuni-
dade tangaraense e para 
muitos que vem de fora 
da cidade”, disse o parla-

mentar. Ele observa que 
o próprio governador 
afirmou, em março do 
ano passado, em audiên-
cia com representantes 
do município no Palácio 
Paiaguás, sua determina-
ção em concluir a obra.

Situação - Segundo 
informações da Secre-
taria de Agricultura do 
município, as obras es-
tão em sua etapa inter-
mediária, com trabalhos 
adiantados no pavimen-
to interno e preparação 
para o pavimento exter-
no, além de drenagem 
das águas pluviais e in-
ternas. Ao todo, as obras 
já receberam investi-
mentos de mais de R$ 
1,1 milhão.

>> Sergio Roberto Reichert
Assessoria Especial

Suplementação de R$ 54 mil foi aprovada por unanimidade

Wilson Verta (PSDB) 
voltou a cobrar do pre-
feito Fábio Junqueira 
(PMDB) a pavimenta-
ção da estrada da Li-
nha 11, que liga a MT-
480 aos bairros Buritis 
e Jardim Bela Vista. O 
vereador destacou o 
crescimento da região 
que, ainda este ano, 
deve receber mais um 
loteamento, com mais 
de 1.300 terrenos.

“Nós temos ali os 
moradores do Jardim 
Bela Vista, que há mais 
de dez anos reivindi-
cam o asfalto até a en-
trada do bairro e temos 
agora o Jardim Buritis, 
que também conta com 
um grande número de 
moradores. Isso, por si 
só justificaria o investi-
mento do poder públi-
co. Mas também temos 
esse novo loteamento 
que está sendo aguar-
dado ali. Então, é uma 
região que precisa des-
sa atenção da Prefeitu-

ra”, argumenta o verea-
dor Wilson Verta.

Na avaliação do 
parlamentar, ao levar 
asfalto a região o Go-
verno do Município 
estará correspondendo 
aos investimentos que 
a iniciativa privada 
está fazendo e, ainda, 
estará valorizando os 
moradores do Jardim 
Bela Vista que há mais 
de uma década sofrem 
com lama, no período 
chuvoso, e com a poei-
ra nos meses de seca.

Além disso, afirma 
Verta, a pavimentação 
vai garantir a seguran-
ça a todos os moradores 
da região, bem como a 
todos servidores mu-
nicipais e munícipes 
usuários da estrada, 
uma vez que o trân-
sito de veículos é in-
tenso no local. “Com a 
urbanização acelerada 
do município e as de-
mandas urgentes, esse 
asfaltamento irá garan-
tir a acessibilidade das 
pessoas que ali resi-
dem”, justifica o verea-
dor Wilson Verta.

>> Marcos Figueiró
Assessoria de Imprensa

A pavimentação vai garantir a segurança
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