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Projeto para compra
de tomógrafo é
aprovado pela Câmara

R$ 1.470.000,00

O prefeito municipal, 
Vander Masson, come-
morou a aprovação pela 
Câmara Municipal de um 
projeto de lei de autoria 
do Executivo, nesta ter-
ça-feira, 30, que possibi-
litará a aquisição de um 
tomógrafo para atender 
pacientes de Tangará da 
Serra por meio do serviço 
público de saúde, dando 
agilidade e reduzindo o 
tempo de espera na libera-
ção de exames.

O Projeto de Lei Ordi-
nária 187/2021 foi aprova-
do por unanimidade pela 
Câmara e agora seguirá 
os trâmites licitatórios e a 
previsão é de implantação 

A previsão é de 
implantação já no 
início de 2022, no 
hospital municipal

Será instalado 
no Hospital 
Municipal 
e realizará 
exames de 
urgência e 
eletivos

O investimento será feito com recursos próprios

ALEXANDRE ROLIM / Assessoria

já no início de 2022, no 
Hospital Municipal Arle-
te Daysi Cichetti de Brito. 
O investimento será feito 
com recursos próprios do 
Município, totalizando R$ 
1.470.000,00.

“É uma necessidade an-
tiga de Tangará da Serra, 
com esse tomógrafo o Mu-
nicípio conseguirá atender 
de maneira ágil pacientes 

pediátricos e adultos, que 
têm que esperar a libera-
ção de exames para fazer 

os procedimentos”, desta-
cou o prefeito.

“Minha gratidão aos 14 
vereadores que analisa-
ram o projeto, entende-
ram a sua importância e 
aprovaram por unanimi-
dade. Esse aparelho irá 
beneficiar de maneira 
ímpar a nossa comunida-
de”, disse o prefeito Van-
der.

A secretária de Saúde, 
Gicelly Zanatta, também 
comemora a aprovação 
do projeto. Segundo ela, 
o tomógrafo é de suma 
importância para o tra-
tamento de diversos pa-
cientes, seja na urgência 
ou os eletivos, agilizando 
o processo. Ela explica 
que o tomógrafo serve 
para auxiliar no diagnós-
tico por imagem de doen-
ças e alterações em diver-
sas partes do corpo.

Por meio desse exame, 
podem ser identificadas 
fraturas, tumores, AVC 

(acidente vascular cere-
bral), nódulos e outros 
males. “O aparelho, que 
será adquirido pelo Mu-
nicípio, irá beneficiar 
muito nossos munícipes. 

Será instalado no Hospi-
tal Municipal e realiza-
rá exames de urgência e 
também exames eletivos, 
ampliando o acesso a este 
exame”, pontuou.

O gestor já apresentou suas defesas

Câmara vota dia 9 relatórios 
de CEIs contra Dr. Divino

BARRA DO BUGRES

A Câmara Municipal de 
Barra do Bugres votará na 
sessão ordinária do dia 9 
de dezembro os relatórios 
das comissões especiais 
de inquérito (CEIs) para 
apuração de denúncias de 
improbidade administrati-
va contra o prefeito Divino 
Henrique Rodrigues (PDT).

O gestor já apresentou 
suas defesas e a Câmara, 
agora, ouve as testemunhas 
arroladas nos procedimen-
tos investigatórios. Os re-
latórios serão submetidos 
à apreciação em plenário, 
podendo resultar em arqui-
vamento ou em comissões 
processantes. Nesta segun-

Os relatórios
serão submetidos 
à apreciação
em plenário

Estou tranquilo, 
trabalhando, 
fazendo o 
bem para 
o município

SERGIO R. / Enfoque Business

da hipótese, o prefeito seria 
afastado de suas funções 
por 180 dias.

As denúncias dizem res-
peito a nepotismo e acumu-
lação de cargos públicos. 
Na primeira, o prefeito 
é acusado de autorizar a 
contratação de parentes 
no âmbito da administra-
ção municipal para cargos 
de primeiro e segundo es-
calão. Já o segundo caso 
diz respeito ao exercício 
da função de médico 
contratado pelo sistema 
público na zona rural do 

município de Alto Para-
guai, acumulando esta ao 
cargo de prefeito de Barra 
do Bugres, o que é vedado 
por lei.

Uma terceira denúncia, 
referente a confecção de 
materiais promocionais 
(canecas) com imagens 
da primeira-dama do mu-
nicípio, Silvânia Bento, 
foi arquivada pelo pró-
prio Ministério Público, 
segundo informou a as-
sessoria do Executivo. 
Os materiais teriam sido 
pagos com recursos pró-
prios, e não do município.

À imprensa local, o pre-
feito afirmou estar tran-
quilo e garantiu não ter 
cometido nenhum ato ilí-
cito na gestão municipal. 
“Vamos deixar acontecer. 
Estou tranquilo, traba-
lhando, fazendo o bem 
para o município”.
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