
EM BRASÍLIA

Na última terça e quar-
ta-feira, 20 e 21, o prefeito 
José Elpídio de Moraes Ca-
valcante esteve em Brasília 
participando de diversas 
audiências com Senadores 
e Deputados em busca de 
recursos para o município 
de Nova Olímpia. Zé Elpí-
dio esteve acompanhado 
do deputado federal Fábio 
Garcia.

O chefe do Poder Exe-
cutivo Municipal partici-
pou de várias reuniões, 
onde solicitou recursos 
para melhorar a qualida-
de de vida do cidadão No-
vaolimpiense. Na Capital 
Federal, o Prefeito discu-
tiu emendas e possíveis 
parcerias para aquisição 
de ônibus escolares, re-
formas e aquisição de 
equipamentos.

Em visita ao gabinete 
do Deputado Fábio Gar-
cia o prefeito agradeceu 
pela parceria. “Agradeço 
ao Deputado Federal Fá-
bio Garcia pela recepção 
calorosa e todo apoio 
que tem dado ao povo de 
Nova Olímpia. Estes dois 
dias que estivemos em 
Brasília foi  muito produ-
tivo para a nossa popula-
ção”, disse o prefeito.

Zé Elpídio 
busca 
recursos para 
Nova Olímpia

“Foi muito positiva a viagem 
a Brasília”, resume 
Renato Gouveia

MAIS RECURSOS

O prefeito em exercício 
de Tangará da Serra, Rena-
to Ribeiro de Gouveia (PR), 
acompanhado dos secre-
tários de Saúde, Planeja-
mento e Indústria e Comér-
cio, Itamar Bonfim, Hélio 
Clementino e Wellington 
Bezerra, respectivamente, 
e também do suplente de 
deputado federal, vereador 
tangaraense Rogério Silva 
(MDB), finalizaram na tar-
de de ontem, 22, as reuniões 
em Brasília-DF. 

Eles estiveram na capital 
Federal na terça, quarta e 
quinta-feira, dias 20, 21 e 
22, oportunidade em que 
participaram de diferentes 
audiências com deputados 
federais, senadores e mi-
nistros, e garantiram recur-
sos ao município, como a 
emenda de R$ 1 milhão do 
Senador Cidinho Santos, 
que será investida no cus-
teio da Saúde Pública.

A comitiva tangaraense 
manteve também audiên-
cias com o Senador Wellin-
gton Fagundes (PR) e Depu-
tado Nilson Leitão (PSDB). 
“Tivemos essas audiências, 
onde apresentamos algu-
mas propostas, que iremos 
agora inserir no SICONV, 
Sistema de Convênios, e 
posteriormente eles nos 
informarão os valores a se-
rem definidos”, explicou o 

Foram várias 
reuniões e garantia 
de recursos 
para Tangará

Apresentamos 
a proposta de 
R$ 2,4 mi no 
Ministério 
da Saúde 

Renato Gouveia em audiência com Deputado Federal Nilson Leitão

Zé Elpídio e Fábio Garcia
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prefeito Renato Gouveia. 
Ao deputado Nilson Lei-

tão, o prefeito afirmou que 
as propostas apresentadas 
são para custeio, em diferen-
tes setores. “Ele vai avaliar e 
definir, posteriormente, qual 
valor poderá disponibilizar 
para Tangará”. 

Já ao Senador Wellington 

Fagundes, os pedidos foram 
para iluminação da Aveni-
da Morada do Sol, no valor 
de R$ 450 mil e para refor-
ma e ampliação do Módulo 
Esportivo, no valor total de 
R$ 1,4 milhão. Todas as pro-
postas serão inseridas neste 
final de semana, no mais 
tardar até terça-feira no Sis-
tema de Convênios. 

Os tangaraenses também 
se reuniram com o Ministro 
da Saúde, Ricardo Barros. 
“Apresentamos a proposta 
no valor de R$2.400.000,00 
no Ministério da Saúde 
para equipamentos do Hos-
pital Municipal”, adiantou 
Gouveia.

Nesta quinta-feira, 22, a 
comitiva encerrou os com-
promissos no Ministério 

de Ciências e Tecnologia e 
também na Coordenação 
Geral de Urgência e Emer-
gência. Neste último eles 
foram buscar informações 
do andamento do processo 
de compra de novas ambu-
lâncias para renovar a frota 
do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu). 
“O processo de licitação 
está em fase final e acredita-
mos que em poucos meses 
essas novas ambulâncias 
chegarão a Tangará”, infor-
mou Gouveia, ao explicar 
que as quatro ambulâncias 
do Samu de Tangará serão 
trocadas por novas, sendo 
uma de suporte avançado, 
com UTI, e três básicas. 
“Enfim, foi muito positiva 
a viagem a Brasília”.


