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Empresa será contratada para 
fornecer licenciamento ambiental

Município deverá contratar empresa nos próximos dias, devido a aprovação na Câmara Municipal

contentamento com a 
concessão de serviço do 
Cemitério Público Mu-
nicipal. “É um projeto 
dolorido para ser apro-
vado. Apesar de não ter 
erros, são mais de 66 
mil reais para se con-
tratar uma empresa es-
pecializada. Será que a 
concessão nossa foi tão 
boa, que tem que caber 
ao poder público fazer 
isso? Temos que ana-

lisar essas concessões 
municipais”, reclamou 
o parlamentar Vagner 
Constantino (PSDB). 
No ano passado, o ce-
mitério Jardim da Paz 
foi alvo de uma Ação 
Civil pública protoco-
lada pelo Ministério 
Público. Na ação, o MP 
apontou que o cemitério 
municipal está há mais 
de 29 anos sem adoção 
de medidas adequadas 

de proteção ambiental, 
necessitando atender 
algumas  normas que 
ainda não foram verifi-
cadas. Com a aprovação 
da Câmara Municipal, o 
Projeto de Lei será en-
viado ao Executivo, que 
deverá sancionar a pro-
posta e agilizar o pro-
cesso de contratação da 
empresa especializada 
para fornecer o licen-
ciamento.

>> Rodrigo Soares
Redação DS

O Executivo Munici-
pal de Tangará da Ser-
ra deverá contratar nos 
próximos dias uma em-
presa que fornecerá o 
licenciamento ambien-
tal do Cemitério Jardim 
da Paz. A contratação 
foi viabilizada após 
os vereadores aprova-
rem na tarde da última 
terça-feira, dia 14 de 
novembro, o Projeto 
de Lei nº 166/2017 de 
autoria do Executivo, 
que pedia a abertura de 
crédito suplementar no 
valor de R$ 66.270,00  
na estrutura da Lei 
Orçamentária Anual 
(LOA). De acordo com 
o projeto de Lei, o ob-
jetivo da regularizar o 
licenciamento ambien-
tal do cemitério é cum-
prir determinação do 
Ministério Público Es-
tadual (MPE) e atender 
normativas exigidas 
pela Secretaria Esta-
dual de Meio Ambiente 
para a Licença de Ope-
ração (LO).

Apesar do projeto ter 
sido aprovado, a maté-
ria foi motivo de crítica 
entre os parlamentares, 
que demonstraram des-

Executivo reencaminha 
projeto de RGA à Câmara

Após o projeto da 
Reposição Geral Anual 
(RGA) ser reprovado 
na última sessão ex-
traordinária, realizada 
na segunda-feira, 13 
de novembro, o Exe-
cutivo reencaminhou 
a proposta à Câmara 
Municipal de Tangará 
da Serra. De acordo 
com o vice-presidente 
do Legislativo tanga-
raense, vereador Clau-
dinho Frare (PSD), as 
informações iniciais 
dão conta que trata-
se da mesma propos-
ta anteriormente en-
caminhada à Casa de 
Leis.

“O projeto veio, mas 
ainda não entrou na 
pauta. Pelo que pare-
ce, só mudou o núme-
ro do projeto. A princí-

pio, a informação que 
temos é que o projeto 
é o mesmo, mas isso 
iremos analisar bem”, 
comentou o parlamen-
tar, destacando que a 
intenção dos verea-
dores é realizar uma 
sessão extraordinária 
amanhã, dia 17 de no-
vembro. “A intenção é 
convocarmos essa ex-
traordinária, ou então 
apreciar o projeto na 
próxima sessão ordi-
nária, realizada na ter-
ça-feira”, explicou.

“A expectativa é a 
mesma. Meu posicio-
namento é o mesmo. 
Desde que separe as 
situações que ele (pre-
feito Fábio) colocou. 
Todo mundo é favorá-
vel ao RGA”, enfatizou 
Frare.
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