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Deputados Estaduais 
serão empossados amanhã

AL-MT

Os 24 Deputados Esta-
duais eleitos ou reeleitos 
para a 19ª legislatura da 
Assembleia Legislativa 
de Mato Grosso (AL-MT) 
tomarão posse nesta sex-
ta-feira, dia 1º de feve-
reiro, quando o plenário 
passará por uma renova-
ção de mais de 58%. A 
cerimônia acontecerá às 9 
horas, no Teatro do Cerra-
do Zulmira Canavarros da 
AL-MT. Após a solenidade 
os parlamentares elege-
rão a nova Mesa Diretora 
para o biênio 2019/2020, 

Plenário da 
Assembleia 
Legislativa de 
Mato Grosso 
terá renovação 
de mais de 58%

Escolha 
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Diretora 
ocorrerá após 
a posse

Dr. João terá Saúde, 
Infraestrutura e 
Agricultura como foco

DEPUTADO POR TANGARÁ

Dentre os 24 Deputados 
Estaduais que tomarão 
posse nesta sexta-feira, 
1º de fevereiro, um repre-
sentará Tangará da Serra e 
região. Aprovado nas ur-
nas eleitorais com 19.836 
votos em todo o Estado, 
Dr. João José de Matos ga-
rantiu uma das cadeiras 
da Assembleia Legislativa 
de Mato Grosso (AL-MT) 
e, segundo ele, terá como 
principal foco nos próxi-
mos quatro anos a busca 
por melhorias nas áreas 
da Saúde, Agricultura Fa-
miliar e Infraestrutura.

“A minha expectativa 
está imensa, é um sonho 
que a gente realiza. Já tra-

Deputado 
por Tangará 
recebeu quase 
20 mil votos

Sou 
deputado 
escolhido 
pelo povo de 
Mato Grosso

Deputado Estadual, Dr. João José

Assembleia Legislativa de MT
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balhando dentro de uma 
dessas principais missões, 
estive nessa semana na 
Secretaria de Saúde do Es-
tado”, relatou o deputado 
eleito, que dos quase 20 
mil votos, 14.357 foram 
registrados em Tangará da 
Serra, representando as-
sim 33,80% dos votos vá-
lidos no Município.

“Vamos trabalhar tam-

bém no sentido de organi-
zar toda a parte fundiária 
da região. Aqui em Tanga-
rá da Serra, temos 1510 fa-
mílias que fazem parte da 

Agricultura Familiar. Te-
mos que resolver o proble-
ma da Pecuãma e asfaltar 
o assentamento Antônio 
Conselheiro que envolve 
mais de 12 municípios”, 
relatou o parlamentar, 
destacando que um dos 
primeiros trabalhos será a 
busca pela recuperação da 
estrada que liga Tangará 
da Serra a Cuiabá.

“Temos que melho-
rar nossas estradas. Ou-
tro trecho que precisa 
de atenção é o que liga 
Campo Novo do Parecis 
a Tangará da Serra. O tre-
cho está tão ruim que as 
pessoas não passam mais 
por Tangará, vão direto 
por cima pela BR. Temos 
que incentivar as pessoas 
a passarem por Tangará”, 
disse o médico. Apesar 
de fazer parte da base 
do do governador Mauro 
Mendes, o parlamentar 
garante que apoiará so-
mente o que for de be-
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votação que acontecerá no 
plenário Deputado Renê 
Barbour.

As chapas que vão con-
correr ao comando da 
Assembleia Legislativa 
podem ser inscritas até 
minutos antes do início 
da sessão. A primeira ses-
são, que marca a abertura 
da 19ª Legislatura, será na 
próxima segunda-feira, 
04, às 9 horas, no Plená-
rio das Deliberações. Para 
a instalação da 1ª sessão 
legislativa, os chefes de 
outros Poderes foram con-

vidados. Durante o ato, o 
governador do estado, tra-
dicionalmente, lê a men-
sagem do Executivo.

Do total de parlamen-
tares, 15 são novos na 
AL: Delegado Claudinei 
(PSL), Dr. Eugênio (PSB), 
Dr. Gimenez (PV), Dr. João 
(MDB), Elizeu Nascimento 
(DC), Faissal (PV), João Ba-
tista do Sindspen (PROS), 
Ludio Cabral (PT), Paulo 
Araujo (PP), Prof. Allan 
Kardec (PDT), Silvio Favero 
(PSL), Thiago Silva (MDB), 
Ulysses Moraes (DC), Val-
mir Moretto (PRB) e Xuxu 
dal Molin (PSC).

Já os reeleitos serão 
Dilmar Dal Bosco (DEM), 
Eduardo Botelho (DEM), 
Sebastião Machado Re-
zende (PSC), Guilherme 
Maluf (PSDB), Janaina 
Riva (MDB), Max Russi 
(PSB), Nininho (PSD), Val-
dir Barranco (PT) e  Wil-
son Santos (PSDB).

nefício para a população 
em geral. “Sou deputado 
escolhido pelo povo de 
Mato Grosso. Vou tentar 
responder cada voto com 

muito trabalho e respei-
to. Meu gabinete estará 
sempre aberto para rece-
ber a todos”, concluiu o 
parlamentar.


