
TERCEIRA ETAPA

Iniciada em 2014, a 
conclusão da obra de 
construção da Feira do 
Produtor da Vila Alta 
depende agora de um 
novo convênio com o 
Governo do Estado de 
Mato Grosso. 

De acordo com o se-
cretário Municipal de 
Agricultura de Tangará 
da Serra, Ander Santos, 
o novo ajuste é necessá-
rio para que a terceira e 
última etapa do proces-
so de construção seja 
realizado, deixando des-
sa forma o local em con-
dições de uso. 

Nesta fase final, afir-
ma o secretário, serão 
realizadas as obras de 
parte elétrica, hidráuli-
ca, sanitária, edificações 
complementares e tam-
bém projeto de Preven-
ção e Combate a Incên-
dio e Pânico, com custo 
estimado em R$ 550 mil. 
“Não temos ainda esse 
valor. O que temos é 
uma emenda impositiva 
do Deputado Saturnino 

Masson de 250 mil reais 
e o restante vem da Se-
cretaria de Cidades (…) 
Porém, é necessário um 
novo convênio com o 
Estado e licitação nova”, 
explica Santos, ao des-
tacar que todos os pro-
jetos (para este terceira 
etapa) foram aprovados. 
“Todos os requisitos da 
obra foram cumpridos, 
todas as licenças. Resta 
agora o convênio com o 
Governo do Estado”. 

Entre as licenças de 
aprovação está o Proces-
so de Segurança Con-
tra Incêndio e Pânico 
da estrutura onde fun-
cionará a Feira do Pro-
dutor. A edificação foi 
devidamente aprovada 
conforme as normas e 
legislações do Corpo de 
Bombeiros Militar do 
Estado de Mato Grosso. 
O Certificado de Apro-
vação foi entregue na úl-
tima semana ao prefeito 
de Tangará da Serra, Fá-
bio Martins Junqueira 
(PMDB), pela 3ª Com-
panhia Independente 
de Bombeiros Militar 
(CBM-MT). Ele foi as-
sinado pelo 1º Tenente 

Bombeiro Militar, André 
Conca Neto, responsável 
pela análise do proces-
so. “Faltava esse certifi-
cado. Agora a conclusão 
da obra passa a depen-
der exclusivamente das 
verbas do Estado”, enfa-
tizou o secretário.

Vale lembrar que 
neste ano, foram feitas 
somente as ações de dre-
nagem de águas pluviais 
no local, pavimento in-
terno e externo, restan-
do ainda 15% do traba-
lho para ser concluído. 
Contudo, para a finali-

zação deste segunda eta-
pa, será necessário uma 
nova licitação, diante 
de problemas com a em-
preiteira.

Desde que iniciada, 
mais de R$ 2,4 milhões 
já foram investidos na 
obra, sendo cerca de R$ 

1,5 milhão do município 
e pouco mais de R$ 900 
mil do Estado (emenda 
de R$ 500 mil do depu-
tado Wagner Ramos e 
contrapartida do próprio 
Estado). (Com informa-
ções da Assessoria de 
Imprensa).
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