
Quintão defende reativação da base 
dos Bombeiros na Avenida Lions

Ronaldo Quintão (PP) 
encaminhou ao coman-
do da 3ª Companhia de 
Bombeiro Militar (3ª 
CIBM) de Tangará da Ser-
ra, pedido para que reati-
ve a base dos Bombeiros 
– localizada ao lado do 
Parque de Exposições, na 
Avenida Líons Interna-
cional na Vila Esmeralda. 
Por estar localizada em 
ponto estratégico, a base 
permite atendimento rá-
pido a qualquer ocorrên-
cia que vier a ser registra-
da na MT 358 ou na MT 
480.

“Esta base é muito 
importante tanto para 

os moradores da Grande 
Esmeralda, como para 
os usuários das rodovias 
MT 358 e MT 480, por 
sua localização em um 
ponto estratégico e de fá-
cil acesso ao Rodo Anel, 
que é uma via de trânsito 
rápido, possibilitando o 
deslocamento das viatu-
ras com muito mais rapi-
dez, o que é fundamental 
nestes casos”, argumen-
ta o vereador Ronaldo 
Quintão.

Na avaliação do verea-
dor, para atender plena-
mente a Base de Apoio 
deveria ser reativada com 
material humano sufi-
ciente, com a presença 
de um caminhão de com-
bate a incêndio e, prin-
cipalmente, com uma 

Unidade Móvel de Emer-
gência. Com isso, todo 
tipo de ocorrência teria, 
já na própria base meios 
de atendimento, reduzin-
do o tempo resposta que, 
atualmente, está limita-
do ao tempo de desloca-
mento entre a sede da 3ª 
Companhia, localizada 
na Avenida Tancredo Ne-
ves, e as ocorrências.

“Com a reativação da 
base de apoio, teríamos 
mais agilidade, por exem-
plo, nos atendimentos 
de emergência e deslo-
camentos até o Hospital 
Municipal, o que benefi-
ciaria toda a cidade, que 
se utiliza das rodovias, e 
ainda a comunidade da 
Grande Esmeralda”, con-
clui Ronaldo Quintão.
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Justiça anula estabilidade 
de 3 servidores da AL que 
não prestaram concurso

FIM DA FARRAVIlA EsMERAlDA

Vereadores visitam Projeto 
Guardiões do Futuro

O juiz da Vara Espe-
cializada de Ação Civil 
Pública e Ação Popular, 
Luís Aparecido Borto-
lussi Junior, determinou 
a perda de estabilidade 
dos servidores da As-
sembleia Legislativa de 
Mato Grosso (AL-MT), 
Epaminondas Paula de 
Souza, Euda Borges de 
Moraes e Claudio Mar-
tins de Siqueira.

A ação foi proposta 
pelo Ministério Públi-
co Estadual (MPE-MT), 
que alegou que os tra-
balhadores receberam 
vantagem ilegal devido 
a Constituição de 1988, 
que determinou que 
os funcionários públi-
cos que tinham atuação 
ininterrupta no poder 
público por cinco anos, 
na data de promulgação 
da Carta Magna, seriam 
beneficiados com a cha-
mada “estabilidade fun-
cional”.

Epaminondas de Sou-
za e Euda Borges ocupa-
vam o cargo de técnico 

legislativo de nível mé-
dio. Já Claudio Martins, 
possuía nível funcional 
superior.

Após o trânsito em 
julgado – ou seja, após 
o término do processo, 
quando esgotadas todas 
as possibilidade de re-
curso -, o juiz determi-
nou que a AL-MT deixe 
de realizar os pagamen-
tos de salários aos servi-
dores, sob pena de mul-
ta diária de R$ 5 mil.

A decisão é da última 
quarta-feira, 05,  e ainda 
cabe recurso.

Os três servidores 
haviam alegado que ti-
nham mais de cinco 
anos de atuação profis-
sional, mesmo sem pres-
tar concurso público, 
na data de promulgação 
da Constituição – 5 de 
outubro de 1988. Eles 
apresentaram fichas 
funcionais de prefeitu-
ras no interior.

Nenhum dos servi-
dores, no entanto, con-
seguiu provar que atua-
vam há mais de cinco 
anos continuamente na 
Assembleia Legislativa.

Hélio José Schwaab 
(PSD) e Carlos José Lima 
de Almeida (PSC) atende-
ram convite do Comando 
Regional VII da Polícia 
Militar e visitaram o Pro-
jeto Guardiões do Futuro, 
realizado na Vila Esme-
ralda. De acordo com o 
comandante, tenente-co-
ronel Wesney de Castro 
Sodré, a visita teve como 
objetivo pedir apoio do 
Poder Legislativo ao proje-
to que iniciou há um mês, 
atendendo crianças com 
idade entre 11 e 16 anos.

“O que vimos é um 
projeto voltado justamen-
te à disciplina desses ado-
lescentes, um projeto que 
merece realmente todo o 
apoio possível e, de nossa 
parte na Câmara Muni-
cipal, terá o apoio neces-
sário para se consolidar”, 
afirmou o presidente da 
Câmara, vereador Hélio 
da Nazaré, logo após a vi-
sita.

 Segundo o comandan-
te, o objetivo do projeto é 
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A Base de Apoio deveria ser reativada com material humano suficiente

A visita teve como objetivo pedir apoio do Poder Legislativo ao projeto

contribuir para gerações 
futuras do município 
aplicando à educação dos 
adolescentes atendidos 
a metodologia de ensino 
voltada a filosofia cas-
trense – filosofia relativa 
a vida militar, voltada à 
obediência aos princípios 
de hierarquia e a discipli-
na.

 No projeto, os partici-
pantes recebem conceitos 
de disciplina, ordem uni-
da, ética e cidadania, além 

de orientação religiosa. 
“Queremos que sejam 
cidadãos da corrente do 
bem, evitando que ingres-
sem no mundo das drogas 
ou da violência”, conta o 
comandante da PM, te-
nente-coronel Sodré. 

“Agradecemos a visita 
dos vereadores, e quere-
mos contar com a ajuda 
do poder público quando 
a associação mantenedo-
ra do projeto estiver toda 
documentada. E temos a 

certeza que estamos no 
caminho certo, trouxemos 
a comunidade para atuar 
conosco, e estamos con-
tribuindo para a forma-
ção das crianças para que 
possam fazer a diferença 
no futuro”, disse Sodré, 
ao reconhecer que agora 
de início há sim certa di-
ficuldade de se estruturar, 
mas parcerias com o setor 
privado já foram firmadas 
e o projeto já conta com 
colaboradores.
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