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MAJORITÁRIA

MDB e PP oficializam Wesley e Amauri
como candidatos
Nomes foram
oficializados
na noite desta
terça-feira, 15
FABÍOLA TORMES / Redação DS

Wesley Torres e Amauri Paulo Cervo

Com apoio do prefeito
de Tangará da Serra, Fábio Martins Junqueira, o
Movimento Democrático Brasileiro (MDB) oficializou na noite desta
terça-feira, 15, o nome
de Wesley Lopes Torres,
como candidato a prefeito nas Eleições deste
ano. Ao seu lado caminhará, como candidato
a vice-prefeito, Amauri
Paulo Cervo, do Partido
Progressista (PP).
Advogado,
Wesley
Torres foi diretor do
Samae desde o início
da gestão do atual prefeito, acumulando nos
últimos meses o cargo

de secretário de Infraestrutura, e busca a continuidade da gestão. “Sofremos e lutamos para
termos essa Tangará de
hoje, que tanto temos
orgulho (…) muito foi
feito, mas sabemos que
muito ainda tem que ser
feito (…) e vamos seguir
com as mudanças que
Tangará precisa”, declarou o candidato a prefeito, ao anunciar a coligação ‘Coragem para seguir
mudando’.
Já o candidato a vice
-prefeito, que é cirurgião

Muito foi feito,
mas sabemos
que muito
ainda tem que
ser feito (…)

dentista, advogado e especialista em gestão da
saúde pública, além de
ter sido vereador entre
1993 e 1996 e na legislatura 2005/2008, afirmou
ter aceitado e lutado pela
coligação por acreditar
na continuidade da gestão Fábio Junqueira, que
será dada pelo candidato
Wesley Torres. “O que me
empolgou, que lutei para
termos essa coligação, é o
exemplo para o Brasil do
nosso professor Fábio. O
que ele fez em Tangará
da Serra, dificilmente temos no Brasil uma
administração coerente,
honesta, íntegra, que
está pensando na sociedade. Será que é justo
pararmos com este tipo
de administração? (…)
Se nós amamos Tangará
da Serra temos que abraçar essa bandeira, temos
que dar continuidade a
este tipo de trabalho”.

ELEIÇÕES 2020

Convenção realizada na terça-feira

PT terá somente candidatos nas
proporcionais em Tangará
Redação DS

O Partido dos Trabalhadores (PT) de Tangará da Serra se reuniu na
noite desta terça-feira,
15, para sua Convenção
Municipal. A reunião
aconteceu no auditório
do Colibri Palace Hotel.
Na oportunidade, os
convencionados decidiram que o partido não
lançaria nenhum candidato na majoritária e
que também não apoiará
nenhum candidato a prefeito em Tangará da Serra
nas Eleições 2020.
Além dessas decisões,
o partido deliberou pelo
lançamento de uma cha-

pa com nove candidatos
ao cargo de vereador. “O
Partido dos Trabalhadores nestas eleições de
2020 entende que seu
papel principal será concentrar esforços para o
Legislativo, ou seja, eleger vereadores que sejam
reais representantes da
classe trabalhadora e do
povo tangaraense”, informou Maycon David Caetano, integrante do partido em Tangará.
“Por isso, não irá
apoiar oficialmente nenhum dos atuais candidatos a prefeitura nem
terá um candidato próprio ao executivo municipal”, completou. (Com
Tangará em Foco)

