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12ª SeSSão

Como acontece todas 
as terças-feiras, na tarde de 
ontem, 04, aconteceu mais 
uma Sessão Ordinária da 
Câmara Municipal de Ve-
readores, sendo essa, a 12ª 
do ano de 2017.

Durante toda a reunião, 
os vereadores explanaram 
sobre inúmeros assuntos, 
mas o mais recorrente foi 
referente ao transporte es-
colar para universitários  
da  Gleba Triângulo e do 
Distrito de São Jorge,   que 
acabou gerando alguns 
comentários ácidos. “Pre-
cisamos de respostas para 
a população. Secretário, o 
senhor está muito apagadi-
nho”, disparou o vereador, 
Maurizan de Souza Godoi 
(PSD).

Tão logo fez uso da pa-
lavra, o vereador Vagner 
Constantino Guimarães 
(PSDB), também teceu co-
mentários sobre o assunto, 
e diferente de Mariuzan 
referiu-se diretamente ao 
Secretário de Educação 
Municipal, Adriano Fer-

nandes. “Secretário Adria-
no, me desculpe, mas o 
senhor está se mostrando 
muito fraco!. Liguei várias 
vezes e não me atendeu”, 
comentou, sendo segui-
do ainda pelo vereador 
Niltinho do Lanche, que 
também discursou sobre 
o transporte de alunos. 
Ainda segundo o vereador 
Vagner, o transporte desses 
alunos sempre foi feito, 
portanto deve ser manti-
do. “Penso que se não há 
como fazer com a verba 
para transporte, que seja 
feito com recursos pró-
prios, mas não deixe de fa-
zer, pois essas pessoas pre-
cisam ser ajudadas, pois 
buscam seu crescimento 
pessoal”, destacou.

Buscando apaziguar os 
ânimos e as críticas, o ve-
reador  Ronaldo Quintão 
(PP), assegurou que o pro-
blema existe e que assim 
como ele (o problema), há 
muita gente para travar as 
negociações. “Ao contrário 
do que muitos pensam, 
estamos buscando uma 
solução para o problema. 
Já fizemos reuniões com o 
secretário e com o assessor 

pedagógico do município, 
e estamos buscando den-
tro da lei uma forma de re-
solver. E se ela não existir, 
buscaremos um caminho 
para que ela seja possível”, 
rebateu. O DS buscou con-
tato com o secretário de 
Educação, mas não obteve 
êxito.

PROJETOS - Na opor-
tunidade foram aprova-
dos, Crédito Adicional Es-
pecial no valor Um milhão 
duzentos e cinquenta mil 
reais, destinados a cus-
tear a despesas do Serviço 
Autônomo de Água e Es-
goto- Samae; Desafetação 
de área pública que es-

pecifica a autorização  ao 
Poder Público Municipal 
a proceder a sua doação 
a Sub Sede do Sintep de 
Tangará da Serra; Sistemá-
tica de Arquivo Público 
do município de Tangará 
da Serra; Denominação 
de Antonio Ferreira de 
Andrade as ruas 31 do jar-

dim Itapirapuã, 19 da Vila 
santa Terezinha e 31 do 
Jardim Shangri-lá; Crédito 
Adicional Especial, no va-
lor de Cento e trinta e seis 
mil, seiscentos e oitenta 
e seis reais e cinquenta e 
oito centavos, destinados 
a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente.

>> Rosi Oliveira
Redação DS

Transporte escolar volta a ser 
pauta na Sessão da Câmara

Vereadores cobram posição do executivo municipal

Documento foi entregue no final de semana

TANGARÁ e ReGIão

Vereadores entregam 
reivindicações ao governador

Hélio da Nazaré 
(PSD), Claudinho Frare 
(PSD), Ronaldo Quin-
tão (PP) e Carlinho da 
Esmeralda (PSC) entre-
garam ao governador 
Pedro Taques (PSDB) 
uma série de reivin-
dicações em favor de 
Tangará da Serra. Em 
nome dos 14 vereado-
res, o documento pede 
ações na área de Assis-
tência Social, Infraes-
trutura, Segurança Pú-
blica, Abastecimento 

de Água e Saúde.
“O governador rece-

beu as reivindicações e 
prometeu analisar com 
a devida atenção. Nos-
sa expectativa é de que 
anuncie, já no mês de 
maio, o atendimento a 
parte desses pedidos, 
uma vez que são solici-
tações que já vem sen-
do feitas pela cidade há 
algum tempo”, explica 
o presidente da Câma-
ra, vereador Hélio da 
Nazaré.

No ofício encami-
nhado pela Câmara 
Municipal, os vereado-
res pedem a pavimen-

tação da MT 339, que 
atende o Assentamento 
Antonio Conselheiro; 
o recapeamento da MT 
358, em específico no 
trecho que correspon-
de aos municípios de 
Nova Olímpia e Barra 
do Bugres; a continua-
ção da duplicação do 
Anel Viário de Tangará 
da Serra; a pavimenta-
ção da MT 240 que liga 
Tangará a Santo Afon-
so; e a implantação de 
projeto de fornecimen-
to de água potável para 
famílias do Assenta-
mento Antonio Conse-
lheiro.

>> Marcos Figueiró
Assessoria de Imprensa


