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em novembro
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Assim como tem 
ocorrido em todas as Ca-
ravanas realizadas pelo 
Governo do Estado, o Go-
vernador Pedro Taques, 
ainda no dia de ontem, se 
reuniu com os prefeito que 
foram contemplados com 
os atendimentos ofertados 
pela Caravana da Transfor-
mação. O local que havia 
sido programado para re-
ceber a reunião acabou se 
tornando pequeno para o 
número de prefeitos verea-
dores, clubes de serviços e 
associações.

Durante a sua fala, que 
foi bastante rápida, o go-
vernador disse que estava 
ali mais para ouvir do que 

para falar e solicitou aos 
secretários que respondes-
sem a todas as perguntas 
dos prefeitos e vereadores, 
sem delongas. “Estamos 
aqui hoje para mais ouvir 
que falar. Queremos ouvir 
as perguntas e deman-
das dos senhores. Essa é 
a oportunidade de vocês 
terem um acesso mais rá-
pido ao secretariado do 
governo e queremos dar 
as respostas que vocês so-
licitam”, frisou Taques, en-
quanto discursou.

Várias foram as pergun-
tas, mas em sua grande 
maioria, os prefeito usa-
ram suas falas para agrade-
cer ao gestor pelos serviços 
oferecidos aos munícipes 
de suas cidades. Dentre as 
solicitações dos vereado-
res de Tangará da Serra, a 
que se destacou de todas, 

foi a conclusão da feira da 
Vila Alta, que teve uma 
notícia boa para os feiran-
tes que lutam para que a 
obra seja finalizada. “Che-
gamos hoje a um acordo 
e essa novela chegou ao 
final, ou a prefeitura toca 
a obra ou a Cecid toca”, 
declarou o secretário de 
Cidades, Wilson Santos. 
“Agora em novembro ini-
ciam novamente as  obras 
na feira”, garantiu o secre-
tário estadual.

ESCOLAS- Durante a 
reunião, o secretário de 
Educação,  Marco Marra-
fon novamente voltou a 
frisar a vinda de uma esco-
la militar para Tangará da 
Serra e disse que a maior 
dificuldade no momen-
to é decidir o local para 
sua instalação, se numa 
nova escola, ou em uma 

já pronta. Marrafon tam-
bém assegurou que uma 
nova licitação para a re-
tomada da construção 

da escola do Tarumã 
será realizada nos próxi-
mos dias e revelou que 
há fortes chances do mu-

nicípio ser contemplado 
ainda, com uma ou duas 
escolas plenas (de período 
integral).
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Durante a reunião foi assinada a ordem de serviço para  realização do projeto

Desde ontem à noite, 
quando chegou a Tanga-
rá da Serra, o governa-
dor cumpriu uma agen-
da bastante apertada, 
com reuniões, palestras, 
visitas e em todas, foi 
acompanhado de perto 
pelo secretariado de seu 
governo.

Na reunião que foi 
realizada no Módulo 
Esportivo, onde estive-
ram presentes vereado-
res prefeitos, deputados 
estaduais e federais, 
além de outros segmen-
tos da sociedade, o go-
vernador Pedro taques, 

fez questão de guardar 
para o final da reunião 
os investimentos que 
serão realizados em 
Tangará da Serra. Deu 
oportunidade para que 
os presentes falassem e 
buscou responder todas 
as perguntas e delegou 
aos secretários que não 
permitissem que as res-
postas não fossem da-
das. Um dos secretários 
mais solicitados durante 
a reunião, foi Marcelo 
Duarte, responsável pela 
pasta de Infraestrutura. 
O secretário foi cobrado 
por vários prefeitos que 
veem as estradas como 
um dos pontos cruciais 
para o desenvolvimento 
de seus municípios.

Duarte tão logo fez 
uso da fala destacou al-
gumas obras realizadas 
na região pelo Governo 
do Estado e anunciou 
uma que há muito tem-
po é aguardada pelos 
tangaraenses.

“O governo do estado 
está presente em Tanga-
rá da Serra, só não vê 
quem não quer. Visitei 
várias frentes de traba-
lho hoje e as coisas estão 
acontecendo, as máqui-
nas estão trabalhando”, 
destacou, ao se referir a 
MT 339, 358 e 480, que 
segundo próprio secre-
tário, em breve, receberá 
melhorias. Duarte anun-
ciou uma verba bastan-
te significativa para ser 

empregada no aeroporto 
municipal para o ano 
de 2018, no valor de 5 
milhões. “Entendemos 
que Tangara da Serra 
tem muita demanda pois 
tem população para isso, 
por esse motivo estamos 
aqui assinando a ordem 
de serviço para a rea-
lização do projeto que 
beneficiará o aeroporto 
que poderá receber mui-
tas outras linhas aéreas”, 
destacou o secretário.

Durante o evento, 
o secretário anunciou 
ainda, a concessão do 
trecho que liga Jangada 
à Itanorte, o que gerará 
uma economia de 700 
milhões pra o governo 
do estado.
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“Chegamos hoje a um acordo e essa novela chegou ao final”, declarou o secretário Wilson Santos

Após inaugurar obras 
e lançar projetos nos mu-
nicípios próximos à re-
gião, o governador Pedro 
Taques fez questão de co-
nhecer em detalhes nesta 
sexta-feira, 20, a estrutura 
montada em Tangará da 
Serra para abrigar a 10ª 
edição da Caravana da 
Transformação. Sensi-
bilizado com as pessoas 
carentes que aguarda-
vam atendimento of-
talmológico e serviços 
de cidadania, ele parou 
para cumprimentá-las, 
conversar e receber su-
gestões. Taques também 
prestigiou os estandes 
das secretarias de Estado 
e instituições parceiras.

O governador fez um 
balanço sobre todas as 
edições do evento e co-
memorou os índices de 
atendimento. Conforme 

balanço da organização, 
mais de 5 mil pessoas 
passaram pelos serviços 
de oftalmologia - consul-
tas, cirurgias e pós-ope-
ratório - e de Cidadania. 
“Chegaremos a 35 mil 
cirurgias em 10 edições, 
o que mostra que a Ca-
ravana já é sucesso. Os 
alunos da rede pública 
de ensino passam por 
aqui, todas as secretarias 
têm atendimentos e isso 
significa que o Estado está 
onde o cidadão se encon-
tra”, ressaltou o governa-
dor.

Em relação ao aten-
dimento oftalmológico, 
861 pessoas passaram por 
consulta, 407 por cirur-
gias de catarata, 374 por 
atendimentos pós-opera-
tórios e um total de 5.330 
procedimentos foram fei-
tos. Em três dias de aten-
dimento, o Estado já rea-
lizou 2.175 consultas, 810 
cirurgias e mais de 12 mil 
procedimentos.
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Ele parou para cumprimentar, conversar e receber sugestões
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