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WAGNER RAMOS

“Nós temos um prefeito
que não quer ajuda
dos deputados”

Junqueira afirma
que se pronunciará,
em breve, sobre
as acusações
Lucélia Andrade / Redação DS

O ex-deputado estadual Wagner Ramos usou
as redes sociais, através
do grupo ‘Amigos do Gregório’ para alertar que,
provavelmente, o Poder
Executivo Municipal terá
que devolver mais de R$
1 milhão ao Governo do
Estado, uma emenda dele
e do também ex-deputado Saturnino Masson.
O ex-deputado mandou
mensagens
afirmando
que iria fazer denúncias.
O dinheiro que Ramos
se refere, de acordo com
ele, foi depositado na
conta do Município pela
Secretaria de Estado das
Cidades (Secid) em 2017,

para melhorias no aeroporto municipal, a fim de
que, após as mudanças, o
município passasse a receber voos regulares da
Azul Linhas Aéreas.
“Em 2016 fizemos o
convênio (…) destinamos a emenda em 2017
para a Prefeitura de Tangará da Serra e até hoje o
dinheiro parado na con-

Não temos
um Laboratório
de Saúde, para
fazer exames
de sangue
ta. E agora o Estado está
possível de pegar esse
dinheiro de volta, porque
não foi utilizado. Isso é
um absurdo”, dispara o

ex-deputado.
Na oportunidade, o ex
-parlamentar disse ainda
em um áudio no mesmo
grupo que iria falar de outras emendas que foram
feitas, mas que o dinheiro ainda continua parado
na conta da Prefeitura e já
adiantou: “Da Saúde Pública (...) nós não temos
hoje um Laboratório de
Saúde, para fazer exames
de sangue (...) eu destinei
uma emenda de R$ 600
mil para a prefeitura na
gestão do Itamar (...) na
época o prefeito Fábio
tinha que colocar uma
contrapartida pequenininha mas tinha que pôr e
até hoje não colocaram.
O dinheiro está conta e
não fizeram a obra”, afirma Ramos.
“Nós temos um prefeito que não quer ajuda
dos deputados, não quis
ajuda, preferiu fazer a cidade perder do que aten-

Ex-deputado estadual Wagner Ramos

der, do que falar que a
obra é do Wagner Ramos.
Igual à da Feira, a obra é
do Wagner Ramos, e aí fizeram questão (...) inauguraram e nem me chamaram”, lamenta.
Sobre as acusações,

tentamos contato com o
Prefeito Municipal Fábio
Junqueira, e fomos informados através de sua assessoria que uma nota será
encaminhada à imprensa,
rebatendo as afirmações
feitas pelo ex-deputado.

INFRAESTRUTURA

Hélio cobra asfalto para
estrada do São Luiz
O vereador
também solicitou
recuperação de ruas
de outros bairros
Marcos Figueiró / Assessoria

“O trecho não é longo”, Hélio da Nazaré

Hélio da Nazaré (PSD)
voltou a cobrar na Câmara
Municipal esta semana investimentos do Poder Público municipal nos bairros Vila Nazaré e Jardim
São Luiz. O vereador pediu que o Município providencie a pavimentação
asfáltica da estrada que
liga os dois bairros. Para
ele, a situação que se arrasta há vários anos pode
ser resolvida rapidamente
pela Secretaria Municipal
de Infraestrutura.
“Hoje a estrada é a principal via de acesso utilizada e isso causa muita
poeira para os moradores.

O trecho não é longo, é
curto e a proporção custo
benefício com toda certeza justifica essa ação por
parte da Prefeitura, por
isso fazemos essa reivindicação”, explica Hélio da
Nazaré.
O vereador também solicitou a realização de serviços de recuperação das
ruas do bairro Jardim Porto
Seguro, que também fica
na mesma região. “Hoje
essas ruas estão totalmente deterioradas, e essa recuperação é, portanto, de

Estrada é a
principal via de
acesso utilizada
e isso causa
muita poeira

extrema necessidade, pois
o mato está tomando conta das ruas, contribuindo
para a presença de animais peçonhentos dentro
das residências”, lamenta
o vereador.
ACADEMIAS – Hélio da
Nazaré também solicitou a
instalação de uma Academia ao Ar Livre no Jardim
dos Ipês e outra no Residencial Alto da Boa vista.
“A academia do Jardim dos
Ipês favorecerá moradores
do Jardim dos Ipês, Vila
Nazaré, São Luiz e Porto
Seguro. E a academia do
Alto da Boa Vista atenderá
toda aquela comunidade”.
Hélio também pediu
ao Município a limpeza
da lateral da Estrada 05,
no trecho entre a Casa de
Oração e o Residencial
Alto da Boa Vista. E também a limpeza do trecho
entre o Cemitério Jardim
da Paz e a Casa de Oração.

