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Prefeito faz vistoria em obras que estão 
sendo realizadas no Aeroporto Municipal

MELHORIAS

O prefeito Vander Mas-
son realizou nesta quarta-
feira, dia 20, uma vistoria 
nas obras que estão sendo 
executadas pela Secretaria 
Municipal de Infraestru-
tura (Sinfra) no Aeroporto 
Municipal Joaquim Ade-
raldo de Souza. Acompa-
nhado de Wilker Corrêa, 
coordenador do aeroporto, 
Vander percorreu o espaço 
para conhecer a estrutu-
ra, os trabalhos que estão 
sendo feitos e as deman-
das futuras. Máquinas 
da Sinfra trabalham na 
terraplanagem, limpeza e 
fazem outras adequações 
necessárias para atender 
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os regulamentos da avia-
ção e o aeroporto possa 
receber investimentos 
ainda maiores.

O chefe do Executivo 
Municipal destaca que 
esse é um dos compromis-
sos da nova gestão e expli-
ca que a terraplanagem é 
exigência para regulariza-
ção do aeroporto, possibi-
litando que o espaço rece-

ba investimentos federais 
e estaduais na ordem de 
R$ 14 milhões, prove-
nientes da Secretaria de 
Aviação Civil e da Se-
cretaria de Estado de In-
fraestrutura. O projeto é 

transformar o espaço em 
um aeroporto regional.

“Estamos fazendo aqui 
um trabalho importantís-
simo para termos o nosso 
aeroporto regularizado, 
para atender às normas e 
exigências da Anac [Agên-
cia Nacional de Aviação 
Civil] para mantermos 
nosso aeroporto homolo-
gado”, destacou Vander, 
explicando que o maqui-
nário da Sinfra ficará pe-
los próximos 60 dias exe-
cutando as obras no local.

Entregues as obras da 
Sinfra Municipal, que in-
clui ainda uma avenida 
de acesso ao anel viário, 
dentre outros elementos, 
o aeroporto estará apto a 
receber o investimento 
federal previsto, de R$ 14 
milhões, recursos aguar-
dando aprovação da Se-
cretaria de Aviação Civil 
da Presidência da Repú-
blica (SAC/PR) e que de-
verão ser licitados ainda 

em 2021 pela Sinfra do 
Estado.

Para o coordenador do 
aeroporto, Wilker Cor-
rêa, os investimentos irão 
potencializar ainda mais 
Tangará da Serra como 
polo regional. “Nosso ae-
roporto já recebe voos da 

Azul e a partir de fevereiro 
também vai receber voos 
da Gol, e esses investimen-
tos só vêm a garantir que o 
nosso aeroporto cresça e 
consiga trazer voos ainda 
maiores para nossa cida-
de, além de mais investi-
mentos e mais empresas”.
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Inscreva-se no canal da Câmara Municipal 
de Tangará da Serra no Youtube e saiba 
tudo o que está sendo discutido e votado 
pelo Poder Legislativo.
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