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ESTUDOS TÉCNICOS

Quintão cobra
projeto para
escoamento das águas

Durante o período
chuvoso deste
ano, várias partes
foram alagadas
Marcos Figueiró / Assessoria

Ronaldo Quintão (PP)
encaminhou ao Poder
Executivo Municipal, no
início do mês, uma indicação em que solicita a
elaboração de um amplo
projeto de escoamento
de águas pluviais. O vereador lembra os problemas registrados em Tangará da Serra durante o
período chuvoso deste
ano, quando várias partes da cidade foram alagadas. Para Quintão, o
programa deve ser de-

senvolvido com base em
estudos técnicos e em
projetos de escoamento
das águas.
“Nossa sugestão para
o Município é que esse
estudo seja desenvolvido
quanto antes, apontando
os problemas existentes
e descrevendo as obras
e as intervenções que
serão necessárias para
resolvê-los. E que a Pre-

Que a
Prefeitura
comece a
implantá-lo
imediatamente

feitura comece a implantá-lo imediatamente e, de
forma gradativa, com os
recursos disponíveis, nos
pontos mais críticos, com
risco de alagamentos”,
explica o vereador Ronaldo Quintão.
O projeto, argumenta
o parlamentar, resultará num sistema de galerias de águas pluviais
eficaz, que permitirá o
pleno escoamento das
águas das chuvas dos
próximos anos, evitando futuros alagamentos
e reduzindo custos com
reparos nas vias públicas. Atualmente, lembra
Quintão, são grandes os
prejuízos causados pelas
fortes enxurradas, como
se viu recentemente em
Tangará da Serra.

Ronaldo Quintão (PP)

IMBRÓGLIO

Frare afirma que abaixo
-assinado foi manipulado
A polêmica
aconteceu por
causa de um
vídeo do vereador
Redação DS

No centro de uma polêmica, o vereador de Tangará da Serra Claudinho Frare (PSD) prometeu explicar
na sessão ordinária desta
terça-feira, 13, o vídeo postado por ele nas redes sociais e, ao mesmo tempo,
prometeu denunciar um
empresário tangaraense na
tribuna, o que realmente
fez.
O motivo é a elaboração
de uma nota de Desagravo
e Repúdio, que ele considerada ter sido manipulada e
supostamente encabeçada
pela Associação de Agricultores do Assentamento
Vale do Sol I, moradores
do Jardim Alto da Boa Vista, usuários da estrada 05,
frente ao Alto da Boa Vista
(Agrisol), contendo cerca
de 150 assinaturas, com o
objetivo repudiar comen-

tários que teriam sido feitos pelo parlamentar.
“Essa nota é contra uma
fiscalização que como vereador devo fazer. Não fui
lá para prejudicar, fomos
eleitos para isso. E esse
requerimento causou injúrias ao empresário que
se diz dono do Alto da Boa
Vista. Ele acha que ele é
dono do bairro e dono das
pessoas que moram naquele bairro (…) Infelizmente
existem pessoas aqui que
caem de paraquedas no
município. E não abaixo
minha cabeça para quem
acha que é dono desse município e não é e quer se
engrandecer, dizendo que
nós somos politiqueiros”,
atacou o vereador no mo-

Estou
consultando
meus advogados
e vou denunciar
na Polícia Federal

mento de sua fala livre,
que seguiu.
“Acabei ligando para algumas pessoas e algumas o
nome não é o do telefone,
não são pessoas moradoras
daqui (…) a letra das assinaturas são todas as mesmas.
Acho que essa pessoa [que
produziu o abaixo-assinado] tinha uma lista de contato antiga e ela colocou esses nomes e telefones aqui,
inclusive nomes de eleitores meus, pessoas que me
conhecem e que não tem
nem conhecimento dessa
assinatura, desse abaixo-assinado”, contou ao DS, revoltado com a situação.
Ao final ele garantiu que
irá denunciar o empresário
de Tangará da Serra que
ele acredita ter ‘elaborado’
esse documento. “Estou
consultando meus advogados, meu jurídico, e vou
denunciar na Polícia Federal por uso de coisas [informações] da Polícia Federal
e propaganda enganosa,
por abaixo-assinado falso,
e outras coisas. Ele procurou o que queria e vai ter o
resultado dele”, frisou.

