
Câmara ganha Procuradoria 
Especial da Mulher

PROJETO APROVADO

Para trabalhar em fun-
ção de todas as legislações 
referentes à proteção dos 
direitos das mulheres e 
enfrentamento a violência 
contra as mulheres, sejam 
elas da esfera Federal, Es-
tadual e Municipal, é que 
foi aprovado a criação da 
Procuradoria Especial da 
Mulher na Câmara Muni-
cipal de Tangará da Serra.

Proposta pelo verea-
dor Professor Sebastian e 
aprovado com emendas 
na sessão da última terça-
-feira, 24, a Procuradoria 
será um órgão indepen-
dente, formada por Pro-
curadoras Vereadoras, 

Procuradoria
será um
órgão
independente

Atuar
em harmonia, 
reforçando
a função
fiscalizadora

Governador deve vir a 
Tangará para lançar obras 
do Hospital Regional

DIA 11 DE JUNHO

As obras do Hospital 
Regional de Tangará da 
Serra deverão ser lança-
das no próximo dia 11 de 
junho, um sábado, com a 
presença do governador 
Mauro Mendes. A infor-
mação foi confirmada 
pelo prefeito de Tangará 
da Serra, Vander Masson.

O governador já havia 
antecipado no último dia 
13 – no evento de auto-
rização para certame lici-
tatório da pavimentação 
da MT-358, em Itanorte, 
proximidades da divisa 
de Tangará da Serra com 
Campo Novo do Parecis 
– que viria para o lança-
mento da obra no início 

A informação
foi confirmada 
pelo prefeito
Vander Masson

Nos próximos 
dias estaremos 
em Tangará 
para anunciar
a obra

Construção do hospital está estimada em R$ 117,2 milhões

Projeto foi aprovado na sessão de terça-feira
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de junho. “Estamos fina-
lizando a licitação e nos 
próximos dias estaremos 
em Tangará da Serra para 
anunciar a obra”, disse, 
na oportunidade.

Segundo informações 
do gabinete do Executivo 
local, além do lançamen-
to das obras, o governa-
dor deverá assinar alguns 
convênios com o muni-

cípio e, também, enalte-
cer a filiação de Vander 
Masson ao seu partido, o 
União Brasil, que aconte-
cerá no próximo dia 30, 

na capital do Estado.
HOSPITAL REGIONAL 

- A construção do hospital 
está estimada em R$ 117,2 
milhões e contará com 
aproximadamente 17 mil 
metros quadrados.

Conforme o Aviso de 
Resultado publicado no 
Diário Oficial que cir-
culou do último dia 5, 
foi classificada a empre-
sas Lotufo Engenharia 
e Construções LTDA. O 
prazo para interposição 
de recurso pelas empre-
sas desclassificadas expi-
rou em 12 de maio.

O Hospital Regional de 
Tangará da Serra contará 
com 111 leitos de enfer-
maria e 40 UTIs, entre 
adultas, pediátricas, ne-
onatal e unidade semi-
-intensiva neonatal, para 
atendimento na média e 
alta complexidade.

A unidade de Saúde 
também vai ter 10 con-
sultórios médicos, 2 

consultórios para atendi-
mento a gestantes, 6 salas 
de centro cirúrgico, além 
de espaços para banco 

de sangue, banco de leite 
materno e realização de 
exames, como tomografia 
e colonoscopia.
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com suporte técnico de 
toda a estrutura da Câma-
ra Municipal de Tangará.

Ela deverá ser constitu-
ída de uma Procuradora 
Especial da Mulher e uma 
Procuradora Adjunta, es-
colhida entre as vereado-
ras do parlamento, a cada 
dois anos. Competirá a 
elas zelar pela participa-
ção mais efetiva das ve-
readoras nos órgãos e nas 
atividades da Câmara

“É importante destacar 
que as funções da Procura-
doria Especial da Mulher 

não se confundem com 
as comissões e tampouco 
com as atribuições dos 
Conselhos Municipais, 
onde certificamos que de-
verão atuar em harmonia, 
reforçando a função fisca-
lizadora do Poder Legisla-
tivo”, explica Sebastian.

Vale ressaltar que a As-
sembleia Legislativa do 
Estado de Mato Grosso, 
seguindo o exemplo de 
outros Estados, criou esta 
Procuradoria por meio da 
Resolução nº 7.283/2022.

MAIS – Foram ainda 
aprovados na sessão da 
última terça-feira, 24, os 
projetos de lei 92 e 93, 
oriundos do Executivo 
Municipal, para abertura 
de  crédito suplementar de 
R$ 3.556.268,00 e crédito 
especial de R$ 110.732,00, 
respectivamente, ambos 
destinados a Secretaria 
Municipal de Infraestru-
tura.
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