
>Política 03Diário da Serra >> TANGARÁ DA SERRA - MT - BRASIL 
QUARTA-FEIRA - 25 DE OUTUBRO DE 2017 

INFRAESTRUTURA

O ex-vereador de Tan-
gará da Serra, Rogério Sil-
va, que assumiu há três 
meses como deputado 
na Câmara Federal, tem 
aproveitado o cargo para 
continuar buscando me-
lhorias para o município 
e a região. Um dos prin-
cipais focos foi tratar da 
liberação de uma emenda 
no valor de R$ 5 milhões, 
destinada pelo falecido 
deputado Homero Pereira, 
para obras de drenagem 
e pavimentação asfáltica 
na antiga Linha 11. Após 
aprovação da Superin-
tendência de Desenvol-
vimento do Centro-Oeste 
(Sudeco), a expectativa é 
que a licitação seja auto-
rizada nos próximos dias.

“Assumi como Depu-
tado Federal há 90 dias e 
estou batendo em cima 
disso. Estive na Sudeco, 
o órgão que está geren-
ciando este recurso, pelo 
menos cinco vezes e já 
levei o Engenheiro e o 
Secretário de Infraestru-
tura do município. Todos 
os documentos exigidos 

foram apresentados e, na 
semana passada, o diretor 
da Sudeco pediu o prazo 
de uma semana para auto-
rizar a licitação. Já temos 
uma parcela do dinheiro 
na conta do município e 
estamos confiantes de que 
sai ainda esta semana. Vá-
rios bairros serão benefi-
ciados e, entre eles, o Bela 
Vista, Buritis, Buritis II, 
Morada do Sol e até quem 
mora na comunidade da 
Linha 12”, garante o De-
putado.

Rogério Silva ainda 
ressaltou que trata-se de 
uma pendência antiga 
em Tangará, já que o mu-
nicípio havia adquirido a 
área, onde atualmente é o 
Bela Vista, em meados de 
2008. “A Prefeitura fez a 
doação de casas e colocou 
aquele pessoal ali sem in-
fraestrutura nenhuma no 
bairro. Em 2010, o ex-de-
putado Homero destinou 
a emenda de R$ 5 milhões 
para a pavimentação e 
obras de galerias e sina-
lização. O projeto ficou 
enrolado e só em 2014 
e 2015, quando o Fábio 
Junqueira já era o prefeito, 
que o Ministério Público 
ingressou com uma ação 

de obrigação de fazer, para 
que fizessem o asfalto, sob 
pena de multa. A juíza 
acatou e determinou que 
o município realizasse as 
obras. O município reali-
zou e, dois meses após o 
término, o Governo Fede-

ral depositou uma parcela 
dos R$ 5 milhões”.

O deputado também 
destacou que no projeto 
do Governo Federal era 
para fazer a pavimenta-
ção que o município já 
tinha feito. Desta forma, o 

prefeito fez uma adequa-
ção no projeto. Na alte-
ração, ao invés de mexer 
novamente no bairro, a 
ideia era fazer esta ave-
nida de 1.200 metros que 
liga a MT-480 ao bairro 
Bela Vista, também co-

nhecida como antiga li-
nha 11. “Ainda não foi 
executado porque houve-
ram estas mudanças no 
projeto, que exigiu novos 
documentos. Estes, foram 
apresentados na semana 
passada”, finalizou.
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Deputado garante liberação de 
emenda para asfalto na Linha 11

Vários bairros serão beneficiados e, entre eles, o Bela Vista, Buritis, Buritis II


