
Sinfra realizou manutenção em 
100 km de estradas rurais

CEM DIAS DE GOVERNO

CEM DIAS GOVERNO

320 caminhões de 
lixo foram retirados

Município inicia preparativos para 
reforma da Praça dos Pioneiros

CEM PRIMEIROS DIAS

O Executivo Munici-
pal completou na última 
segunda-feira, dia 10 de 
abril, os cem primeiros 
dias do governo ‘Tangará 
Em Boas Mãos’, período 
em que foram realizadas 
algumas ações emergen-
ciais através de um con-
trato firmado com todos 
os secretários munici-
pais. Na Secretaria de In-
fraestrutura (Sinfra), um 
dos trabalhos executados 
foi a manutenção  nas es-
tradas que dão acesso á 
área rural, ação necessá-
ria devido ao período de 
intensas chuvas em toda 
a região.

De acordo com o pre-
feito Fábio Martins Jun-
queira, desde o início 
do ano foram realizados 
patrolamento e cascalha-
mento em 100 quilôme-
tro de estradas. “Fizemos 
nos cem primeiros dias 
de governo esse trabalho 
nas estradas que estavam 
com problema devido a 
chuva, visando o Arranca 
Safra, além de também 
executar manutenção 
nas cabeceiras das pon-
tes”, comentou o gestor, 
ao lembrar que a Sinfra  
realizou nos três últimos 
meses a substituição de 
algumas pontes de ma-
deira por concreto.

“Devido a constante 
chuva e o peso grande de 
caminhões carregados de 
soja, houve uma quebra 

da cabeceira da ponte de 
madeira do Córrego Ara-
rão, então fizemos ali a 
construção de ponte de 
concreto. Nesse mesmo 
sentido, estamos com 
uma obra na ponte da 
Agrovila 22”, lembrou 
Junqueira, destacando 
que as ruas e avenidas do 
perímetro urbano tam-
bém passaram por manu-
tenção no início de seu 
segundo mandato. “Con-
tinuamos fazendo a Ope-
ração Tapa Buracos,  mas 
com uma quantia menor 
de prestação de serviço 
por conta das chuvas que 
estão muito intensas nos 
últimos meses, e a chuva 
não é amiga do asfalto. 
Mas mesmo assim, esta-
mos fazendo na medida 
do possível”, relatou.

>> Rodrigo Soares
Redação DS

Processo de limpeza do local foi iniciado recentemente

A Secretaria de In-
fraestrutura (Sinfra) 
juntamente com a Se-
cretaria de Planeja-
mento (Seplan) traba-
lharam nos primeiros 
cem dias da gestão 
‘Tangará Em Boas 
Mãos’ na conclusão do 
projeto de  reforma da 
Praça dos Pioneiros.

Recentemente, a 
administração públi-
ca iniciou o processo 
de limpeza do local, 
oportunidade em que o 
morro de terra que es-

tava atrás do palco da 
praça foi integralmen-
te retirado.

De acordo com o 
prefeito Fábio Martins 
Junqueira, o projeto 
de reforma já está em 
fase de conclusão, e 
agora deverá seguir os 
trâmites normais para 
posteriormente ser 
executado. “Estamos 
finalizando esse pro-
jeto, para que nos pos-
sibilite a realização da 
licitação dos materiais 
que serão necessários 
para a obra. Nesses 
cem primeiros dias de 
governo nós demos 
início na retirada da-

quele morro de terra 
que havia nos fundos 
da praça, para que de-
pois sejam iniciados os 
trabalhos”, confirmou 
o chefe do Executivo, 
ao adiantar a reporta-
gem do Diário da Ser-
ra que a parte de traz 
da Praça dos Pioneiros 
será destinada para 
utilidade pública, tan-
to no período diurno 
como noturno.

“Vamos transformar 
o fundo da praça em 
uma via para que fun-
cione uma praça de 
alimentação, que será 
utilizada no período 
noturno. Além disso, 

aquele local também 
servirá para estaciona-
mento público durante 
o dia, melhorando o 
movimento de estacio-
namento para a feira 
do produtor”, revelou 
Junqueira. “A obra será 
executada pela Admi-
nistração Direta, en-
tão nós pretendemos 
entregá-la até o final 
desse ano. Essa é a 
nossa previsão inicial, 
mas creio que até an-
tes  desse prazo con-
seguiremos finalizar 
os trabalhos nessa im-
portante praça de nos-
sa cidade”, finalizou o 
prefeito.

>> Rodrigo Soares
Redação DS

Trabalho de patrolamento e cascalhamento foi executado pela Sinfra

Durante os cem pri-
meiros dias do governo 
municipal, a Secretaria 
de Infraestrutura reti-
rou das vias públicas 
de Tangará da Serra 
320 caminhões carre-
gados de lixo. Sacolas, 
garrafas pet, recipien-
tes, restos de alimen-
tos, televisão, tapetes, 
latas, papelão e até 
mesmo  móveis velhos 
foram apenas algumas 
das ‘peças’ que foram 
retiradas pela Sinfra 
de algumas áreas do 
perímetro urbano de 
Tangará da Serra, como 
por exemplo do trecho 

que dá acesso a Aveni-
da Zelino Lorenzetti e 
nas proximidades do 
bairro Morada do Sol.

De acordo com o 
prefeito Fábio Martins 
Junqueira, o mal hábi-
to de uma parcela da 
população continua 
causando prejuízo a 
população e, princi-
palmente, ao Meio 
Ambiente. “Durante 
esses primeiros meses 
a Sinfra realizou esse 
trabalho de retirada de 
lixo e até mesmo des-
bloqueio de estradas e 
ruas que dão acesso ao 
centro da cidade. No 
total, foram várias to-
neladas de lixo retira-
das”, comentou o chefe 
do Executivo.

>> Rodrigo Soares
Redação DS

Lixo continua sendo problema em Tangará
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