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INSTALAÇÃO FUTURA

Depois da articulação 
política do deputado Sa-
turnino Masson (PSDB) e 
do vereador por Tangará 
da Serra Vagner Cons-
tantino (PSDB), a Escola 
Militar Tiradentes final-
mente será instalada em 
Tangará.

O anúncio foi feito 
esta semana em reunião 
entre Saturnino e o Se-
cretário de Educação Es-
porte e Lazer Marco Mar-
rafon. De acordo com  o 
secretário a escola pode-
rá ser instalada no prédio 
de alguma instituição de 
ensino que se adeque aos 
critérios da Escola Mili-
tar, ou no bairro Alto do 
Tarumã, onde já existe 
uma escola com obras 
paralisadas. 

“Temos que avaliar 
qual o melhor local para 
a instalação da Escola 
Militar Tiradentes, já que 
há dois locais viáveis 
para a construção, ou até 
mesmo em alguma es-
cola que já está em fun-
cionamento. Estaremos 
presentes na Caravana 

da Transformação em 
Tangará, entre os dias 17 
a 27 deste mês e vamos 
anunciar para a popu-
lação a instalação dessa 
escola no município”, 
anunciou Marrafon.

O Coronel Marcos Ro-
berto Gonçalves, coorde-
nador da Seduc na cria-
ção das Escolas Militares 
no Estado disse que vai 
até Tangará para avaliar 
os possíveis locais onde 
será instalada a escola. 
“A Escola Militar é um 
dos produtos da Polícia 
Militar que a população 
almeja muito, vamos no 
município no dia 17 de 
outubro para fazer uma 
avaliação dos locais para 
que em breve seja instala-
da a escola em Tangará”, 
declarou Gonçalves.

Saturnino e o vereador 
Vagner desde o início do 
ano estão buscando alter-
nativas para a instalação 
dessa escola em Tanga-
rá porque acreditam na 
importância e diferença 
dela para os estudantes 
do município.

“Estamos nos esfor-
çando para que a Escola 
Estadual de 1º Grau da 
Polícia Militar Tiradentes, 

que iniciou em MT em 
1986, chegue a Tangará. 
Sabemos da importância 
dela para uma formação 
humanística através das 
disciplinas: filosofia; 
sociologia e psicologia, 

aos seus alunos, além 
de proporcionar uma 
visão consciente da de-
mocracia formando o 
futuro cidadão para o 
exercício prévio da ci-
dadania”, disse Satur-

nino.
Instituições de Ensi-

no  -  O deputado esta-
dual Saturnino Masson 
através de suas emen-
das nestes últimos 30 
meses procurou apoiar 

aproximadamente 28 
escolas e continua a vi-
sitar outras e através de 
parceria com o Gover-
no resolver problemas 
estruturais e de equipa-
mentos.

>> Rosangela Milles
Assessoria de Gabinete
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O projeto começou a ser executado em abril de 2014

PARALISADA

Obra da escola no Jardim 
Tarumã completa 4 anos

As obras de constru-
ção de uma escola esta-
dual no Jardim Tarumã, 
em Tangará da Serra, 
previstas para serem 
concluídas há quase 3 
anos, estão paradas.

O projeto começou a 
ser executado em abril 
de 2014, mas atualmen-
te não há trabalhadores 
no local. Parte da es-
trutura até desabou ou 
foi comprometida pelo 
tempo. A escola, que 

atenderia moradores da 
região do Grande Taru-
mã, já deixou a comu-
nidade sem expectativa 
para o término da obra.

No fim de 2015, a 
Secretaria de Estado de 
Educação (Seduc) rom-
peu o contrato com a 
empreiteira responsável 
pelas obras da escola 
pelo não cumprimento 
do cronograma de exe-
cução e anunciou que 
a segunda colocada no 
processo de licitação 
seria chamada.

O Tangará em Foco 
apurou que foram in-

vestidos cerca de 4,2 
milhões de reais, di-
nheiro que serviria para 
levantar 12 salas de 
aula e mais uma quadra 
poliesportiva, porém, a 
obra continua resumi-
da a algumas paredes 
levantadas e surradas 
pelo tempo.

Parte dos materiais 
de construção ainda 
está no local. As salas 
ainda precisam de aca-
bamento e a quadra de 
esportes também preci-
sa ser construída. Os re-
cursos são dos governos 
federal e estadual.

>> Alexandre Rolim
Tangará em Foco


