
Autoridades estarão em Tangará 
debatendo reforma do fórum

HOJE

URGÊNCIA

Câmara vai solicitar 
investimentos no IML

Parceria Estado Município será 
solução para aeroporto, diz vereador

ALTERNATIVA

O presidente da As-
sembleia Legislativa de 
Mato Grosso (ALMT), 
Deputado Eduardo Bo-
telho (PSB), e o presi-
dente do Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso 
(TJMT), Desembarga-
dor Rui Ramos, estarão 
hoje em Tangará da Ser-
ra participando de uma 
reunião para debater so-
bre a reforma do Fórum 
local e também verificar 
a possibilidade da insta-
lação de uma nova vara 
criminal no município. 
A reunião acontecerá 
no fórum, à partir das 
10 horas.

De acordo com a 
Gestora Geral da Co-
marca de Tangará da 
Serra, Claudilene  Gon-
çalves Fidélis, também 
deverão participar da 
reunião o prefeito Fá-
bio Martins Junqueira 
(PMDB), a coordenação 
da Defensoria Pública e 
também a coordenação 
do Ministério Público, 
além de outras autori-
dades locais da cidade.

“O objetivo dessa 
reunião é justamente 
esse, abordar os temas 
que dizem respeito a 
reforma geral do fórum 
de nosso município 
e também analisar os 
pontos que incluem a 
construção de uma vara 
criminal aqui em nossa 
comarca”, confirmou a 

gestora geral.
Conforme já veicula-

do pelo Diário da Ser-
ra, a reforma do prédio 
possibilitará a instala-
ção de mais uma vara 
criminal no município, 
proporcionando assim 
maior agilidade no an-
damento das ações. 
Atualmente, os júris são 
realizados no saguão do 
fórum devido a ausên-
cia de uma sala apro-
priada e exclusiva para 
os julgamentos.

Se concretizada, a re-
forma de ampliação via-
bilizará a instalação da 
nova vara e construção 
da sala de julgamentos, 
também contemplará 
um novo espaço para 
guardar aquivos judi-
ciais.

>> Rodrigo Soares
Redação DS

Reunião foi realizada na manhã desta quinta, 30, no gabinete do Executivo

A parceria entre Es-
tado e município será a 
alternativa para a viabili-
zação das obras do aero-
porto regional de Tangará 
da Serra. Este é o enten-
dimento do vereador Ro-
gério Silva (PMDB), após 
o anúncio de cortes no 
orçamento da União pela 
equipe econômica do go-
verno federal.

Entre os efeitos dos 
cortes está a suspensão 
de aeroportos regionais 
em todo o país, entre eles 
o de Tangará da Serra.

Rogério Silva partici-
pou de uma reunião na 
manhã desta quinta-feira 
(30) no gabinete do Exe-
cutivo Municipal, com 

as presenças do prefeito 
Fábio Martins Junqueira, 
do secretário municipal 
de Infraestrutura Selton 
Vieira, do secretário ad-
junto de Estado de Lo-
gística, Rogério Arias, e 
da coordenadora de Ae-
roportos do governo es-
tadual, Maksaila Amaral 
Moura Campos.

Na oportunidade, o 
Executivo iniciou enten-
dimentos com os repre-
sentantes do estado para 
a celebração de parceria 
visando a viabilização 
das obras da unidade 
aeroportuária local. O 
acordo entre as duas es-
feras de governo consiste 
na desapropriação, pelo 
município, de áreas par-
ticulares no entorno do 
aeródromo já existente. 
Ao estado caberá a rea-

lização de melhorias na 
pista, sinalização e ba-
lizamento, entre outras 
obras físicas, incluindo 
o terminal de embarque 
e desembarque de passa-
geiros.

A reunião desta quin-
ta serviu como ‘start’ para 
os estudos visando o iní-
cio das obras, tanto para 
o governo como para o 
município. Rogério Sil-
va comemorou o início 
das conversações, já que 
o aeroporto regional é 
considerado pela comu-
nidade tangaraense como 
condição básica para a 
alavancagem do desen-
volvimento econômico 
local. “A solução é esta 
parceria entre o municí-
pio e o governo estadual. 
O aeroporto dará um 
grande impulso ao de-

senvolvimento, atraindo 
investimentos do setor 
privado e fomentando 
o turismo”, observou o 
peemedebista.

As obras chegaram 
a ser programadas pelo 
próprio governo federal, 
ano passado, através do 
Programa de Aviação Re-
gional (PAR), juntamente 
com os aeroportos re-
gionais de Alta Floresta, 
Barra do Garças, Cáceres, 
Juara, Rondonópolis, São 
Félix do Araguaia, Sinop 
e Vila Rica.

A intenção é prover o 
aeroporto local de capa-
cidade para pouso e de-
colagens de aeronaves de 
médio porte, para até 140 
passageiros, com voos 
regulares para outras re-
giões do estado e também 
para estados vizinhos.

>> Assessoria Especial

Presidente da ALMT, Eduardo Botelho, e presidente do TJMT, Desembargador Rui Ramos, estarão no município

A Câmara Municipal 
de Tangará da Serra vai 
cobrar do Governo do 
Estado investimentos na 
Unidade do Instituto Mé-
dico Legal de Tangará da 
Serra. O anúncio aconte-
ceu em resposta ao geren-
te de medicina legal que 
pediu apoio dos vereado-
res e deputados estaduais. 
Marcos Eiti Nishimura 
compareceu a Câmara 
atendendo requerimen-
to do vereador Professor 
Vagner Constantino Gui-
marães (PSDB), quando 
usou a tribuna e relatou 
como é o funcionamento 
da unidade do IML na ci-
dade.

Ao avaliar a participa-
ção do médico, o autor do 
requerimento, vereador 
Professor Vagner, disse 
que as informações sub-
sidiam o Poder Legislati-
vo Municipal que passará 
a cobrar ações por parte 
do Governo do Estado. 
“Vamos produzir um re-
querimento ao Estado, 
onde vamos expor os 

problemas apresentados 
e faremos o possível para 
articular o atendimento 
e a solução de cada um”, 
conta o vereador Profes-
sor Vagner.

O presidente da Câ-
mara, vereador Hélio José 
Shwaab (PSD), disse que 
as reivindicações devem 
ser apresentadas ao lado 
de outras, que serão pro-
tocoladas pela Câmara 
Municipal, nos próximos 
dias, junto ao Governo de 
Mato Grosso.

Ao discursar para os 
vereadores, o médico 
Marcos Nishimura contou 
que atualmente a unidade 
conta com cinco médicos 
legistas, mas um está em 
licença prêmio e uma está 
em licença maternidade. 
“Por semana, temos to-
tal de 168 horas a cobrir, 
sendo que cada médico é 
responsável por 44 horas 
em regime de plantão, o 
que significa que temos 
132 horas cobertas e uma 
lacuna de 36 horas em 
aberto”, contou o médico 
ao explicar que há outros 
médicos, inclusive ele 
próprio, com licença pre-
mio e férias a tirar.

>> Marcos Figueiró
Assessoria de Imprensa

Marcos Eiti Nishimura compareceu a Câmara atendendo requerimento

>Política 03>> TANGARÁ DA SERRA - MT - BRASIL 
SEXTA-FEIRA - 31 DE MARÇO DE 2017Diário da Serra


