
Assessores de parlamentares são 
denunciados por cortar fila na Saúde

DENÚNCIA

Um documento da Ou-
vidoria Setorial da Saúde 
vinculada à Secretaria 
de Estado de Saúde foi 
encaminhado ao Secretá-
rio Municipal de Saúde 
de Tangará da Serra de-
nunciando assessores de 
vereadores e deputados 
pela prática de ‘cortar’ fila, 
passando pacientes “aten-
didos” por assessores 
ligados a esses políticos 
na frente dos demais que 
aguardam atendimento 
público.

A denúncia foi forma-
lizada inicialmente ao 
Ministério da Saúde que a 
encaminhou à Ouvidoria 

da SES, que formalizou a 
informação ao Município.

No corpo do documen-
to, a Ouvidora Setorial da 
Saúde, Marisa Auxiliado-
ra Xavier Dorilêo Negretti, 
revela que “tem pessoas 
que não trabalham mais 
no setor de regulação do 
Município de Tangará da 
Serra, mas que possuem a 
senha do Sisreg (Sistema 
Nacional de Regulação – 
do qual os servidores do 
Município não possuem a 
senha para agendamento 
de consultas) e as mesmas 
estão realizando agenda-
mentos e assessores de 
vereadores e deputados 
que possuem contatos 
dentro destas instituições 
acabam cortando fila”.

Ao tomar conheci-
mento da denúncia o Pre-

feito de Tangará da Serra, 
Fábio Martins Junqueira, 
de imediato, determinou 
rigorosa investigação da 
Secretaria Municipal de 
Saúde e da Ouvidoria 
Municipal, protocolando 
denúncia inclusive no 
Ministério Público e na 
Procuradoria Geral do 
Estado (PGE), informan-
do a instauração de sin-
dicância para apuração 
no âmbito Municipal. 
“Essa é uma denúncia 
de extrema gravidade e 
é exatamente por isso 
que estou determinando 
a investigação através de 
uma rigorosa sindicância 
e protocolando a cópia 
do ofício que recebemos 
da SES junto ao Minis-
tério Público”, afirmou o 
Prefeito.

>> Diego Soares
Assessoria de Imprensa

Assessores ligados a Deputados e Vereadores estariam beneficiando outras pessoas
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Trânsito será pauta em audiência 
pública hoje em Tangará da Serra

Após a sucessão de 
acidentes ocorridos nos 
últimos meses em Tan-
gará da Serra, o número 
alto de vítimas fatais cha-
mou a atenção, acendeu 
o alerta e levou comoção 
à população tangaraen-
se. Nas redes sociais, di-
versas pessoas postaram 
mensagens pedindo paz 
no trânsito do município.

Além das campanhas 
geradas, tamanha re-
percussão trouxe à tona 
um grande debate sobre 
o funcionamento do se-
tor viário da cidade. As 
possíveis soluções para 
resolver a situação se-
rão discutidas na noite 
desta segunda-feira, 25, 

com a realização de uma 
audiência pública no 
auditório da Associação 
Comercial e Empresarial 
de Tangará da Serra (Aci-
ts), a partir das 19 horas, 
promovida pela Câmara 
Municipal de Vereado-
res.

Sobre o panorama 
atual do trânsito no mu-
nicípio, o secretário de 
infraestrutura, Selton 
Vieira, afirmou ao DS 
que o poder público tem 
trabalhado em sua orga-
nização.

“Nós temos uma infi-
nidade de atividades, de 
operações diárias de pla-
cas e sinalização, nossa 
equipe nunca para. Os 
índices de acidentes no 
geral são todos registra-
dos em função infeliz-
mente do descuido, da 
desatenção, do excesso 

de velocidade, da bebida 
alcoólica e uma série de 
coisas”, disse.

Para Selton, o ponto 
chave para reversão do 
quadro atual do trânsito 
no município deve ser a 
angariação de recursos 
para serem aplicados no 
setor.

“Essa questão da limi-
tação de gastos com fo-
lha limita a contratação 
de novos técnicos, novos 
guardas de trânsito. Nós 
temos também buscado 
outras alternativas, mas 
dependeríamos então 
dos nobres vereadores a 
nos ajudar buscando re-
cursos fora com seus par-
tidos, seus deputados, 
senadores que consegui-
ram votos em Tangará 
para tentar nos dar uma 
mão para podermos am-
pliar”, complementa, ao 

explicar que os próprios 
acidentes influem indi-
retamente no orçamento 
do município, citando a 
saúde como exemplo.

“Quando a saúde 
municipal gasta acima 
dos seus percentuais re-
queridos por lei, acaba 
deixando e retirando re-

cursos que poderiam ser 
investidos na melhoria 
do trânsito, da malha 
viária e uma série de ou-
tras coisas”, finaliza.

>> Paulo César Desidério
Redação DS

Evento será realizado às 19 horas, no auditório da Acits


