
Governo realiza 90% das metas 
previstas para os primeiros 100 dias

EXECUTIVO MUNICIPAL

REUNIÃO

PSDB de Tangará 
realiza convenção

“Ações geraram crescimento 
econômico”, avalia Junqueira

100 PRIMEIROS DIAS

Hoje, dia 10 de abril, 
completam os primei-
ros cem dias da ges-
tão “Tangará em Boas 
Mãos”, período em 
que foram realizadas 
algumas ações emer-
genciais através de um 
contrato firmado com 
todos os secretários 
municipais estipulado 
pelo chefe do Executi-
vo, Fábio Martins Jun-
queira (PMDB), o que 
oficializou o início de 
seu segundo mandato 
no comando da pre-
feitura de Tangará da 
Serra.  Para a forma-
lização dos compro-
missos, um relatório 

foi elaborado por uma 
Comissão de Transi-
ção, que levantou as 
principais ações a se-
rem tomadas em todas 
as secretarias, depar-
tamentos e autarquias.

De acordo com Jun-
queira, em uma avalia-
ção levantada durante 
reunião com todos os 
secretários e direto-
res, foi diagnosticada 
a realização de apro-
ximadamente 90% 
das ações planejadas. 
“Todas as secretarias 
atuaram com muita 
dedicação para a rea-
lização desse Contrato 
de Gestão. A Secre-
taria de Fazenda, por 
exemplo, apresentou 
um resultado muito 
positivo nesses cem 
primeiros dias, mes-

mo diante da crise 
econômica que passa 
o Governo Federal e 
Governo Estadual”, 
avaliou o gestor, ao 
destacar que nos qua-
tro primeiros meses 
desse ano, a Secreta-
ria de Fazenda con-
seguiu aumentar a 
atuação no Fundo de 
Participação dos Mu-
nicípios (FPM) de for-
ma gradativa. “Nossa 
participação cresceu 
2,84% no primeiro 
mês desse ano. Em fe-
vereiro, conseguimos 
crescer nossa partici-
pação em 1,88%. Já em 
março, saltamos para 
15,75%, o que quer 
dizer que no trimestre, 
conseguimos aumentar 
5,23% na nossa recei-
ta”, detalhou o prefeito. 

Fábio ainda explicou 
que os 10% das ações 
que não foram execu-
tadas dizem respeito a 
ocasiões que excedem 

a possibilidade de rea-
lização do Governo Mu-
nicipal. “O que a gente 
teve um pouquinho de 
dificuldade foi na ques-

tão do tapa buracos, que 
foge da nossa possibili-
dade devido ao período 
de constante chuva”, 
enfatizou.
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“Sinal positivo nessa área são decorrentes de ações envolvendo as secretariais”, afirma o prefeito

Apesar da crise eco-
nômica que atravessa 
praticamente todos os 
municípios do país, a 
avaliação do prefeito Fá-
bio Martins Junqueira so-
bre os cem primeiros dias 
de seu segundo mandato 
é positiva, principalmen-
te em relação ao setor das 
financias públicas. De 
acordo com o prefeito, o 
sinal positivo nesse área 
são decorrentes de ações 
envolvendo as secreta-
riais de Fazenda, Infraes-
trutura, Turismo e Indús-
tria e Comércio.

“Nesses primeiros 

dias da gestão Tangará 
em Boas Mãos, tivemos 
a participação muito im-
portante do vice prefeito 
Renato Gouveia na agili-
zação com o  Ministério 
da Agricultura e Pecuá-
ria, porque para Tangará 
da Serra os frigoríficos 
são extremamente im-
portantes, pois geram 
emprego e renda”, rela-
tou o gestor, ao lembrar 
que no dia que completa 
os primeiros 100 dias de 
Governo, a população é 
presenteada com o voo 
inaugural da Asta (ma-
téria completa na página 
05) no Aeroporto Muni-
cipal, que contou com a 
atuação importante de 
algumas secretariais nes-

ses últimos meses. “As 
secretarias de Turismo, 
Indústria e Comércio 
e Infraestrutura foram 
atuantes para a implanta-
ção dos  voos regionais. A 
Infraestrutura promoveu 
meios no aeroporto para 
os voos acontecerem. As 
secretarias de Turismo e 
Comércio têm interesse 
direto nisso, pois agora 
teremos a possibilidade 
de mais investimento  em 
Tangará da Serra”, expli-
cou o responsável.

Outra medida que 
teve um grande salto nes-
se primeiros dias, ainda 
de acordo com o chefe do 
Executivo, é a implanta-
ção do Estacionamento 
Rotativo- mais conhecido 

como Zona Azul, que já 
teve o processo de licita-
ção concluído. “Finaliza-
mos nesses três últimos 
meses todo o processo 
para a implantação do 
Estacionamento Rotativo, 
que também vai oportu-
nizar geração de emprego 
e renda em nosso muni-
cípio, pois a empresa ad-
judicada no processo lici-
tatório terá que contratar 
pessoas para as ativida-
des”, disse. “Além disso, 
investimos no embeleza-
mento da cidade nesses 
cem primeiros dias, prin-
cipalmente nos canteiros 
e rotatórias, que de certa 
forma refletem no nosso 
turismo e na economia”, 
concluiu.

>> Rodrigo Soares
Redação DS

Governo Municipal completa hoje 100 dias da gestão Tangará em Boas Mãos

O Partido da Social 
Democracia Brasileira 
(PSDB), diretório Tanga-
rá da Serra, realizou na 
manhã de ontem, 09, a 
convenção municipal. 
O evento aconteceu na 
sede da diretoria, onde 
contou com alguns fi-
liados que discutiram a 
respeito das ações rea-
lizadas nos anos ante-
riores e também sobre o 
futuro do partido.

De acordo com o 
presidente do PSDB em 
Tangará da Serra, verea-
dor Vagner Constantino, 
a convenção é obrigató-
ria, sendo que todos os 
partidos devem realizar 
a cada dois anos.

“Procuramos sempre 
fazer nossa convenção 
de maneira clara e trans-
parente, seguindo a lei 
eleitoral. Temos tido 
zelo total com relação 
a prestação de contas”, 
comentou o presidente, 
destacando que atual-
mente, o PSDB conta 
com 513 filiados em 
Tangará da Serra.

Durante a convenção, 
foram escolhidos os de-
legados que participarão 
da Convenção Estadual, 
prevista para acontecer 
em Cuiabá no próximo 
mês. “Lá na convenção 
na capital, serão esco-
lhidos os delegados que 
participarão da conven-
ção nacional do PSDB.  
É uma sequência, vai do 
município, ao Estado e 
Federação”, finalizou.
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Convenção aconteceu na sede do partido
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