
DUAS EQUIPES

Na última semana, o 
Diário da Serra publi-
cou uma matéria em que 
o vereador Claudinho 
Frare (PSD) cobrava a 
Secretaria Municipal de 
Infraestrutura com rela-
ção aos buracos que se 
abriram em várias vias 
da cidade ao longo dos 
meses.

Na reportagem, o vice
-presidente da Casa de 
Leis do município ava-
liou que estaria faltando 
agilidade por parte do 
secretário responsável 
pela pasta, Selton Viei-
ra, que para o vereador 
deveria ter se preparado 
com antecedência para 
este período.

“Conversei com o se-
cretário Selton e o que 
ele disse é que estava 
aguardando chegar ma-
terial. Mas, todos sabem 
que neste período as 

ruas ficam nestas con-
dições. O secretário tem 
uma equipe boa, com 
servidores dedicados e o 
que está faltando é pelo 
menos um pouco de pla-
nejamento, porque a po-
pulação já não aguenta 
mais. No centro e nos 
bairros, está todo mun-
do reclamando”, afir-
mou o vereador Claudi-
nho Frare.

Nas últimas sessões 
ordinárias da Câmara 
Municipal de Verea-
dores, as cobranças 
também se tornaram 
recorrentes, vindas de 
parlamentares de diver-
sas siglas.

Procurado pela repor-
tagem do DS, o secre-
tário municipal de in-
fraestrutura afirmou que 
duas equipes da Sinfra 
trabalham diariamente, 
desde que a estiagem 
permita.

“O Tapa-buracos nun-
ca parou. A questão é 
que nos dias em que os 

buracos estão cheios de 
água, não adianta colo-
car a máquina em cima 
deles. Tem que ter um 
pouco de sol para secar 
esses buracos. Com tan-
ta incidência de chuva, 
não estava sendo possí-
vel trabalhar”, destaca 

o secretário ao enfatizar 
que nas ocasiões em que 
o sol persistia por dois 
dias, as equipes da Sin-
fra saíam a campo.

Conforme Selton, as 
equipes estiveram nesta 
quarta, 12, na Vila Es-
meralda e na rua lateral 

do Tangará Shopping 
Center. O secretário ex-
plicou ainda que cada 
equipe fica responsável 
pela manutenção do as-
falto nos dois lados da 
cidade.

“Essa equipe do cen-
tro vai descer sentido 

Tarumã e a outra está na 
Vila Esmeralda e irá fe-
char o lado de lá da Ave-
nida. Passa por Vila Alta 
III, Vila Alta, Shangri-lá, 
passa por Uirapuru, Vila 
Goiânia, enquanto a 
outra segue pelo outro 
lado”, explicou.
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