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DESAFETAÇÃO

Inutilizada desde de-
zembro do ano passado, 
a antiga estrutura da 22ª 
Circunscrição Regional 
de Trânsito (Ciretran) de 
Tangará da Serra deverá 
ir à leilão, o que dará 
viabilidade para o  De-
partamento Estadual de 
Trânsito de Mato Gros-
so (Detran-MT) cons-
truir uma nova sede no 
município.

De acordo com a as-
sessoria de comunica-
ção do Detran, atual-
mente o prédio está em 
processo de desafetação- 
ato pelo qual se desfaz 
um vínculo jurídico. 

“Isso é uma medida que 
permitirá o procedimen-
to para leilão. Assim que 
todos os trâmites forem 
realizados, o prédio irá 
à leilão e o recurso, des-
tinado à construção de 
uma nova unidade no 
município”, cita um tre-
cho da nota encaminha-
da ao Diário da Serra, 
destacando que o proces-
so é um pouco demorado, 
porém já está em fase de 
tramitação.

Desde que os serviços 
passaram a atender em 
outra estrutura, localizada 
na Avenida Brasil, o antigo 
prédio não foi utilizado por 
outros órgãos ou serviços, 
fato que recentemente foi 
motivo de questionamen-
tos do Poder Legislativo 

de Tangará da Serra. Atra-
vés de uma indicação 
parlamentar, o vereador 
Professor Sebastian Ra-
mos (PSB), propôs ao Go-
verno do Estado de Mato 
Grosso a imediata demo-
lição da antiga estrutura, 
“para que dê uma nova 
destinação ao terreno em 
questão, como sugestão 
de estacionamento”, suge-
riu o vereador.

Instalada há cerca de 
20 anos na área central 
da cidade, a antiga unida-
de é pequena e apresenta 
estrutura precária, o que 
resultou em  muitas reivin-
dicações, protestos e até 
mesmo paralisação das 
atividades por parte dos 
servidores no decorrer 
dos últimos anos.

>> Rodrigo Soares
Redação DS

Deputada apresenta 
oito emendas 
à PEC do Teto

EMENDAS IlTO FErrEIrA COuTINhO

Bosque Municipal deverá passar 
por revitalização em breve

A deputada estadual 
Janaina Riva (PMDB) 
apresentou oito emendas 
à  Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) do 
Teto de Gastos, elaborada 
pelo Poder Executivo, e 
que já está tramitando na 
Assembleia Legislativa.  
De acordo com a parla-
mentar, as emendas tra-
tam de saúde, educação, 
concursos públicos, den-
tre outros assuntos que 
versam sobre a garantia 
dos direitos dos servido-
res estaduais.

Uma delas é a emen-
da modificativa que visa 
excluir as vedações im-
postas pela PEC 10/2017 
à Secretaria de Estado de 
Saúde que, segundo a de-
putada, além da má gestão 
e falta de repasses, possui 
um enorme déficit de pes-
soal, o que contribui para 
o que vemos hoje em nos-
sas unidades de saúde em 

todo o Estado.
Outra emenda, desta 

vez supressiva, suprime 
dispositivo da PEC que al-
tera o Ato das Disposições 
Constitucionais Transitó-
rias para instituir o Regi-
me de Recuperação Fiscal 
– RRF, e dá outras provi-
dências. “Mato Grosso 
tem um déficit enorme 
de pessoal em todas as 
áreas, principalmente na 
educação, saúde e segu-
rança, o que faz com que 
o atendimento seja pre-
judicado e abre brecha 
para a contratação dos 
chamados “apadrinhados 
políticos” para ocupar 
cargos ao qual não são 
preparados. Essa emenda 
supressiva visa garantir 
que os concursos sejam 
mantidos afim de sanar 
tal déficit de pessoal e 
fazer com que o governo 
do estado busque outras 
maneiras para alcançar o 
equilíbrio fiscal e finan-
ceiro do estado”, explicou 
a parlamentar.

Há menos de um mês 
no cargo, o secretário de 
Meio ambiente, Magno Cé-
sar Ferreira, está imbuído 
em dar uma nova cara ao 
Bosque Municipal, Ilto Fer-
reira Coutinho. Na tarde 
de ontem, o prefeito, Fábio 
Martins Junqueira, o Vice 
prefeito Renato Gouveia, o 
biólogo responsável pelo 
bosque,  funcionários da 
Sinfra e de paisagismo, per-
correram toda a área  fazen-
do algumas vistorias, com o 
objetivo de realizar no local, 
uma revitalização.

De acordo com o secre-
tário, o intuito é que, o local 
fique mais atrativo aos vi-
sitantes. “Apesar do pouco 
tempo a frente da pasta, já 
conseguimos identificar 
que o bosque precisa de 
algumas intervenções, pois 
queremos dar uma cara 
nova ao local, onde muitas 
famílias vem para passear, 
descansar, estudar, ou para 
curtir a natureza”, pontuou, 
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Estrutura encontra-se em fase de desafetação

O intuito é que, o local fique mais atrativo aos visitantes

salientando que são peque-
nas intervenções, mas farão 
uma grande diferença para 
os frequentadores do lo-
cal. “Queremos melhorar a 
questão das pistas de cami-
nhada, replantar algumas 
árvores,  melhorar a pintu-
ra, bancos novos, placas de 
sinalização e informativas 
com nome de árvores e ou-
tras”, informou Magno.

Presente à visita, o pre-
feito Junqueira, disse que as 
melhorias são necessárias e 
muitas não podem mais es-
perar para não gerar trans-
tornos maiores, portanto, 
deverão ser realizadas 
com recursos próprios e 
com alguma parcerias. 
“Queremos fazer uma re-
vitalização interna, e para 
isso, estamos verificando 

por onde começaremos, 
porque recursos externos 
não teremos mesmo. En-
tão nos adiantamos e fare-
mos com nossos recursos, 
assim como fizemos em 
toda a área externa, para que 
não ocorra degradação”, 
frisou, salientando que as 
ações serão pequenas, de 
forma que ao terminar uma 
se comece outra.

Antiga sede da Ciretran será leiloada 
para construção de nova unidade


