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CÂMARA MUNICIPAL

Licenciado por quase 
quatro meses para assu-
mir  o cargo de Deputado 
Federal em Brasília-DF, 
o vereador Rogério Silva 
(PMDB) retorna oficial-
mente nesta quinta-feira, 
dia 09 de novembro, às 
atividades legislativas em 
Tangará da Serra. De acor-
do com o parlamentar, seu 
principal foco nesse retor-
no será intervir através de 
diálogos para a resolução 
do impasse existente em 
torno do pagamento da 
Reposição Geral Anual 
(RGA) dos servidores pú-
blicos, problema que re-
sultou em greve entre a 
categoria.

“Temos que resolver 
esse problema, pois que-
rendo ou não, a parali-
sação está atrapalhando 
a sociedade num modo 
geral, principalmente no 
acesso ao serviço público. 
Vamos concentrar todos 
os esforços para resolver 
essa questão do RGA”, 
contou o parlamentar à 
reportagem do Diário da 
Serra, ao relatar sua expe-
riência adquirida em Bra-
sília-DF.

“Foi um aprendizado 
muito grande. Do ponto 
de vista para a socieda-
de de Tangará da Serra e 
região, vejo que foi mui-
to importante, (…) pois 
graças a essa estadia na 
Câmara dos Deputados  
conseguimos consolidar 

emendas extremamente 
importantes. Destaco a da 
saúde, que beneficiará o 
Hospital Municipal, e da 
Infraestrutura, que será 
destinada para a ilumina-
ção pública”.

Ainda segundo o parla-
mentar, é  importante que 
Tangará da Serra seja re-
presentada na Câmara dos 
Deputados, o que agiliza 
investimentos para toda a 
região. “Destaco a necessi-
dade de Tangará ter uma 
cadeira permanente na 
Câmara dos Deputados. 
Temos percebido que nos 
últimos anos, grandes in-
vestimentos estão destina-
dos para outras regiões do 
Estado, e nós ficando ór-
fãos nesse sentido”,  con-
cluiu o peemedebista.
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China irá investir 
em mineração, 
energia e alimentos

MISSÃO CHINARETORNO DE ROGÉRIO SILVA

Mudanças poderão acontecer 
no secretariado do Executivo

Após o Mato Grosso 
Investment Fórum, rea-
lizado nesta quarta-fei-
ra, 08.11, em Pequim, na 
China, a comitiva de Mato 
Grosso, liderada pelo go-
vernador Pedro Taques, 
promoveu algumas roda-
das de conversas com in-
vestidores, resultantes da 
palestra do governador 
sobre as potencialidades 
e números do Estado.

Como resultado, cerca 
de 13 empresas chinesas 
visitarão Mato Grosso 
para decidir que investi-
mentos deverão realizar. 
Mineração, energia e ali-
mentos foram os setores 
que mais se destacaram 
nas rodadas de reuniões 
com os investidores chi-
neses. Só no setor ener-
gético foram realizadas 
15 reuniões e marcadas 
quatro agendas em Mato 
Grosso para discutir o as-
sunto.

O secretário de Estado 

de Desenvolvimento Eco-
nômico, Carlos Avalone 
Júnior, explica que o Bra-
sil é visto como um dos 
maiores potenciais para 
investimentos e, Mato 
Grosso ainda mais. “Den-
tro do Brasil eles enxer-
gam Mato Grosso como o 
que costumamos chamar 
de ‘A Bola da Vez’, quer 
dizer, todas as grandes 
empresas já estão com 
um pé no Estado”.

O interesse em au-
mentar a parceria entre 
o Estado e a China foi 
fortalecido com o visi-
ta, especialmente após 
tomarem conhecimento 
da economia do Estado.

Para facilitar a divul-
gação da economia ma-
to-grossense, o governo 
de Mato Grosso assinou, 
ainda, uma parceria com 
o Ministério do Comércio 
da China, onde eles irão 
disponibilizar no site ofi-
cial todas as informações 
sobre Mato Grosso para os 
investidores chineses.

Com o retorno do ex-
Deputado Federal Rogé-
rio Silva (PMDB) à Câma-
ra Municipal de Tangará 
da Serra, a expectativa 
é que algumas mudan-
ças devam acontecer no 
quadro de secretários do 
Poder Executivo. Para as-
sumir a cadeira de Silva 
na Casa de Leis, Ademir 
Anibale (PMDB) preci-
sou se desvincular do 
cargo de secretário de 
Meio Ambiente, que foi 
assumido oficialmente 
por Magno César no mês 
de setembro desse ano.

De acordo com in-
formações extraoficiais, 
após a saída de Ademir 
Anibale da Câmara Mu-
nicipal, a expectativa é 
que ele deva assumir nas 
próximas semanas al-
guma das secretarias da 
gestão Fábio Junqueira. 
Atualmente, a Secretaria 

>> Secom/ MT>> Rodrigo Soares
Redação DS

Ex-Deputado Federal está de volta ao Legislativo de Tangará da Serra

Expectativa é que  mudanças devam ser oficializadas nas secretaria de Esportes e Indústria, Comércio e Serviços

Diário da Serra

de Esportes é gerida ofi-
cialmente por Welligton 
Bezerra, que poderá dei-
xá-la para se dedicar ex-
clusivamente à secretaria 
de Indústria, Comércio e 
Serviços, pasta onde res-
ponde interinamente.

Com a possível saída 
de Bezerra do Esporte, 
onde desenvolveu e exe-
cutou  uma série de pro-
jetos importantes para 
o desporto tangaraense, 

a probabilidade é que 
Anibale assuma as ativi-
dades nas próximas se-
manas.

Durante a última ses-
são ordinária da Câmara 
Municipal, o ex-vereador 
se despediu dos colegas 
de parlamento e lembrou 
das funções já exercidas 
no Poder Executivo. “Em 
quase quatro meses, a 
gente pôde sentir o que 
é a Câmara Municipal. 

Apesar do tempo que 
passei no Executivo, 
olhar de fora para den-
tro é muito importante 
para termos uma visão 
melhor da administração 
municipal”, relembrou. 
Para o Diário da Serra, 
o prefeito Fábio afirmou 
que nenhuma mudança 
foi oficializada em seu 
secretariado, devendo 
ser devidamente anali-
sada.

Rogério Silva retorna hoje à Câmara 
com foco na resolução de RGA
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