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CÂMARA DOS DEPUTADOS

Após um curto man-
dato de quase quatro 
meses, o tangaraense 
Rogério Silva (PMDB) 
se despedirá de Brasília 
na próxima sexta-feira, 
dia 03 de novembro, 
onde exerceu a função 
de Deputado Federal. 
Desde sua posse na Câ-
mara dos Deputados, o 
peemedebista concen-
trou seu trabalho polí-
tico na obtenção de re-
cursos para a região de 
Tangará da Serra, prin-
cipalmente nas áreas de 
infraestrutura, saúde e 
educação.

Somente para custeio 
do Hospital Municipal, 
o deputado conseguiu 
aprovar R$ 3 milhões 
em emenda  individual, 
além de R$ 1,4 milhão 
que também está garan-
tido para o centro ci-
rúrgico e leitos de UTI 
do município. “Con-
seguimos também em-
placar  um milhão de 
reais para implantação 
de iluminação pública 
na Lions Internacio-

nal, que é uma das vias 
mais importantes da 
zona oeste de Tangará 
da Serra. Conseguimos 
ainda, emplacar no or-
çamento da União para 
2018 o valor de 250 mil 
reais, que serão desti-
nados para aquisição 
de equipamentos para 
laboratórios da Une-
mat de nossa cidade. 
Trabalhamos também 
para a liberação de uma  
emenda no valor de 
cinco milhões de reais, 
que serão utilizadas 
para drenagem e pavi-
mentação asfáltica na 
antiga Linha 11”, ava-
liou o parlamentar, des-
tacando que somadas 
com outras ações po-
líticas que poderão se 
concretizar futuramen-
te, cerca de R$ 40 mi-
lhões em investimentos 
para a população foram 
buscados durante sua 
gestão.

“Nesses quatro me-
ses, me empenhei na 
destinação de 20 mi-
lhões de reais para 
emenda de bancada 
impositiva para Tanga-
rá da Serra em 2018. 
Assegurei ainda,  no 

Ministério do Desen-
volvimento Social um 
milhão para investi-
mentos em ações so-
ciais no município”, 
lembrou o tangaraense.

Rogério Silva foi 

empossado como De-
putado Federal no dia 
12 de julho desse ano, 
assumindo a vaga do 
Deputado Valtenir Pe-
reira (PSB). Na elei-
ção de 2014, então no 

PROS, Silva conquis-
tou 16.116 mil votos 
para Deputado Federal, 
ficando na terceira su-
plência. Com seu man-
dato chegando ao fim 
em Brasília, o peeme-

debista retornará para 
a função de vereador 
em Tangará da Serra. “A 
posse na Câmara Mu-
nicipal acontecerá no 
próximo dia 08”, anun-
ciou o parlamentar.
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Rogério finaliza mandato com R$10,4 
milhões garantidos para Tangará

Deputado Federal Rogério Silva encerrará seu mandato na próxima sexta-feira


