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FEIRA DA VILA ALTA

Diante do atraso da 
entrega das obras da Fei-
ra da Vila Alta e do ma-
nifesto pacífico realizado 
pelos feirantes durante a 
última Sessão Ordinária 
da Câmara Municipal, os 
vereadores de Tangará da 
Serra estão articulando 
a realização de uma au-
diência juntamente com 
representantes da Secre-
taria de Estado das Cida-
des (Secid), em Cuiabá. 
O objetivo será agilizar 
o processo de conclusão 
da obra e assim,  aten-
der a reivindicação dos 
pequenos produtores do 
município, que há anos 

encontram dificuldades 
em uma atual estrutura 
precária e improvisada.

De acordo com o pre-
sidente da Câmara Mu-
nicipal, Hélio da Nazaré 
(PSD), a intenção é reu-
nir técnicos da Secid, 
membros da Associação 
dos Produtores da Vila 
Alta (APVA), secretário 
municipal de Agricultu-
ra e demais vereadores 
para buscar uma decisão 
definitiva sobre esse im-
passe.

“Nós vereadores nos 
sentimos na obrigação de 
ajudar, indo até o Gover-
no do Estado em busca de 
uma resposta concreta, e 
não mais de promessas. 
(…) Os feirantes mere-
cem receber os parabéns 

por  toda essa paciência 
em esperar, pois são anos 
e mais anos de promes-
sas”, relatou o parlamen-
tar, destacando que todo 
o procedimento para a 
realização da reunião na 
capital já está sendo de-
senvolvido pela assesso-
ria da Câmara. “Estamos 
verificando a agenda de 
lá para marcar a audiên-
cia, pois precisamos des-
sa resposta”, frisou o pre-
sidente da Casa de Leis. 
Conforme o Diário da 
Serra já veiculou na edi-
ção anterior, na última 
terça-feira cerca de 50 
feirantes protestaram na 
Câmara Municipal como 
forma de pedir ajuda aos 
parlamentares diante da 
situação.
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Comitiva tangaraense 
cobra liberação de 
recursos para a saúde

EM BRASÍLIANOVO CONVÊNIO

Município depende de repasse 
do Estado para finalizar obra

O deputado federal 
Rogério Silva (PMDB) 
faz uma verdadeira ma-
ratona com o prefeito 
Fábio Junqueira (PMDB) 
e os secretários de Saú-
de Itamar Bonfim e de 
Esportes Wellington Be-
zerra pelos gabinetes de 
ministros em Brasília.

Reuniões e mais reu-
niões ocorreram nos 
últimos dois dias e di-
versos assuntos foram 
abordados, principal-
mente referentes a libe-
ração de recursos para 
a saúde de Tangará da 
Serra. 

Em uma das reu-
niões, com o ministro 
da Saúde Ricardo Bar-
ros, a comitiva tanga-
raense agradeceu a libe-
ração de R$ 1,5 milhão 
de emendas de Rogério 
e que serão aplicadas na 
saúde local e pediu a li-
beração de outra emen-

da no valor de R$ 1,4 
milhão que servirá para 
a compra de 10 leitos de 
UTI para serem instala-
dos no Hospital Munici-
pal.

Além disso, prefeito, 
secretários e deputado 
solicitaram ao ministro 
da saúde três ambulân-
cias tipo “A” para me-
lhor atender a demanda 
do município, que tem 
uma população superior 
a 100 mil habitantes e 
precisa dispor de ca-
pacidade logística para 
atender com agilidade 
aos casos de urgência 
ou de transporte de pa-
cientes para Cuiabá. 

Itamar declarou ain-
da, ter apresentado no 
Ministério da Saúde 
“um plano de fortale-
cimento regional do 
Hospital Municipal 
para atender toda a re-
gião com cirurgia geral, 
obstetrícia, ortopedia e 
também o custeio para 
os 10 leitos de UTI”.

Em construção desde 
2014, a conclusão da obra 
da Feira do Produtor da 
Vila Alta continua depen-
dendo de um novo con-
vênio com o Governo do 
Estado de Mato Grosso. 
De acordo com o secretá-
rio de Agricultura, Ander 
Santos, todas as responsa-
bilidades do município já 
foram executadas. “O mu-
nicípio está em dias. Esta-
mos aguardando agora a 
assinatura desse convênio 
com o Estado, para que nós 
aqui possamos receber o 
recurso e licitar a obra.  É 
bom salientarmos que a 
obra é do Estado em parce-
ria com o município, que 
apenas executa e fiscaliza 
a construção”, explicou o 
secretário, ao informar que 
na manhã de ontem, 03, a 
obra recebeu a visita dos 
técnicos da Secretaria de 
Estado das Cidades (Secid), 
que sinalizaram para a con-
clusão da obra.
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Vereadores devem participar de reunião junto com Secretaria de Estado das Cidades

Secretário municipal de Agricultura, Ander Santos

Atualmente, a obra en-
contra-se com  sua parte 
estrutural finalizada, de-
pendendo apenas da parte 
de drenagem e construção 
dos banheiros e sala admi-
nistrativa para que seja en-
tregue.

“O Estado vem se po-
sicionando no sentido de 
se esforçar para terminar 
a obra. Assim que tiver 

realizado o convênio, nós 
vamos providenciar a lici-
tação”, frisou o gestor.

Ao ser questionado pela 
reportagem do Diário da 
Serra sobre a possibilidade 
do município ceder a estru-
tura para os feirantes ao me-
nos no período chuvoso, o 
secretário afirmou que a ideia 
teria que ser detalhadamente 
discutida. “Tenho algumas 

ressalvas, pois temos a legis-
lação que deve ser cumprida 
e órgãos fiscalizadores que 
vão atuar na fiscalização. 
Existe todo uma situação, 
pois entregar uma obra ina-
cabada, teria que arcar pos-
teriormente com possíveis 
consequências. (…) Nós 
precisamos dar condições 
mínimas de uso e seguran-
ça”, explicou o gestor.

Câmara articula audiência em 
Cuiabá para cobrar entrega de obra


