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CapaCitação

Dos dias 15 a 19 de 
maio, Tangará da Ser-
ra sediará o projeto 6 
TCEndo Cidadania, que 
capacitará os vereadores 
sobre o processo partici-
pativo de construção das 
peças orçamentárias com 
as definições anuais de 
obras e ações que serão 
feitas.

No estado, segundo 
o presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores 
de Tangará da Serra, He-
lio Schwuab, apenas dois 
municípios foram escolhi-
dos, Sinop, onde o projeto 
teve início na terça- feira, 
28,  e Tangará que o rece-
berá no próximo mês.

Para Shwuab, esse é 
um ganho muito grande 
que acabará por refletir 
em toda a cidade. “ Na 
verdade é de fundamen-
tal importância, porque 
todo começo de legisla-
tura sempre tem novos 
vereadores que assumem 
e não tem conhecimento 
de como é o trabalho do 

vereador, e haverá até a 
simulação de como se faz 
uma Audiência Pública. 
Fomos uma das duas ci-
dades escolhidas e creio 
que quem ganha são os 
vereadores, funcionários 
e também a população”, 
destacou o presidente da 
Casa de Leis.

Para o conselheiro 
substituto do Tribunal de 
Contas, Luiz Henrique 
Lima, o  projeto 6 TCEndo 
Cidadania é uma das me-
lhores formas do vereador 
entender que ele tem uma 
função muito nobre na 
estrutura democrática. “O 
vereador é um fiscal dos 
recursos públicos da qua-
lidade da execução das 
politicas públicas e um 
porta voz da comunida-
de. Através deles os an-
seios da sociedade são 
discutidos. O vereador 
tem uma função muito 
nobre na estrutura de-
mocrática e que deve-
ria ser bastante valori-
zada”, enfatizou em sua 
palestra na abertura do 
evento em Sinop.

Ainda de acordo com 
o presidente da Câmara 

Municipal de Vereado-
res, a escolha do mu-
nicípio também se deu 
graças ao período de 
pacificação pelo que 
passa o município. 
“Um dos critérios da 
escolha de Tangará, é 

que somos um polo 
com mais de 100 mil 
habitantes. Mas creio 
que também se refere 
ao momento de cal-
maria  e no momento 
tem tido esse elo entre 
os poderes Legislati-

vo e Executivo mesmo 
sendo independentes, 
mas tem que ter har-
monia entre os pode-
res e creio que esse foi 
um dos motivos pelo 
qual fomos escolhi-
dos”, ressaltou o par-

lamentar. O encontro 
terá início no dia 15 e 
acontecerá no Auditó-
rio da Universidade de 
Cuiabá (Unic),   à par-
tir das 19 horas, res-
trito aos vereadores do 
município.

>> Rosi Oliveira
Redação DS

Tangará sediará Projeto 6 TCEndo 
Cidadania no próximo mês 

O projeto é desenvolvido como piloto e Tangará foi uma das cidades escolhidas

“O objetivo é possibilitar maior acesso a informação”, afirma Quintão

SEJaM oBRiGaDoS

Quintão propõe que hospitais 
informem plantonistas

Ronaldo Quintão 
(PP) apresentou esta 
semana na Câmara o 
Projeto de Lei 05/2017 
que torna obrigatória a 
fixação de quadro infor-
mativo com a escala dos 
médicos, enfermeiros, 
técnicos de enferma-
gem, plantonistas e do 
responsável pelo plan-
tão diário. Caso o proje-
to seja aprovado, a obri-
gatoriedade valerá para 
hospitais, pronto-socor-

ros, unidades básicas 
de Saúde, centros de 
especialidades médicas 
e odontológicas.

“O objetivo do proje-
to é possibilitar maior 
acesso a informação 
para a população, bem 
como possibilitar e o 
controle a fiscaliza-
ção do serviço público. 
Tendo como principal 
fundamento a transpa-
rência e a participação 
do cidadão na gestão 
da saúde municipal”, 
defende o autor do pro-
jeto, vereador Ronaldo 
Quintão.

O projeto, que co-

meçou a tramitar esta 
semana, será encami-
nhado primeiro às co-
missões permanentes 
da Câmara antes de vol-
tar ao Plenário para ser 
votado. 

De acordo com a 
proposta de Quintão, 
o quadro informativo 
deverá ser fixado em 
local visível, de fácil 
acesso, devendo infor-
mar o nome completo 
do profissional, número 
de seu registro profis-
sional, sua especialida-
de, dias e horários dos 
plantões e jornada de 
trabalho. 

>> Marcos Figueiró
Assessoria de Imprensa


