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Em visitas pelo interior, Jair Montes reforça apoio
aos municípios e garante recurso para saúde em
Ouro Preto e educação e estrada em Urupá
Em Ouro Preto do Oeste o deputado estadual destinou emenda de R$
400 mil (quatrocentos mil reais) para a compra de uma ambulância
UTI para atender o transporte de pacientes interestadual.
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Dando continuidade às visitas ao interior do Estado, o deputado estadual Jair Montes
(Avante) esteve nesta terça-feira (24) nos municípios de: Ariquemes, Jaru, Ouro preto,
Teixeirópolis e Urupá. Acompanhado dos pré-candidatos a deputados federais pelo
Avante, Breno Mendes e Welison nunes o parlamentar se reuniu com vigilantes e líderes
comunitários e políticos, respectivamente, reafirmando compromisso de trabalho e
reforçando apoio com as bases.

Em Ouro Preto do Oeste o deputado estadual destinou emenda de R$ 400 mil
(quatrocentos mil reais) para a compra de uma ambulância UTI para atender o transporte
de pacientes interestadual. E também R$ 50 mil reais para Associação dos Jovens
Adventistas.
No município de Urupá o parlamentar e sua comitiva se reuniram com o prefeito Célio
Pang e também foram recebidos por vigilantes. Na ocasião também anunciou a
destinação ao município de recurso de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais)
para educação e R$ 250.000,00 para a recuperação da linha TN 14.
O prefeito comentou sobre a visita do deputado Jair Montes e o compromisso de apoiar o
município. "Para nós é uma grata satisfação receber a visita do deputado Jair Montes e
contar com o apoio dele. É muito importante esse apoio que colabora para o
desenvolvimento da nossa cidade", ressaltou o prefeito.
Ainda na cidade de Urupá, o deputado participou de reunião, com lideranças e amigos,
durante o encontro, várias demandas foram apresentadas e colocadas em pauta. O
parlamentar se comprometeu em intermediar as questões e, resolvê-las brevemente.

Montes comentou que as visitas têm o objetivo de fortalecer o trabalho e a parceria em
prol das cidades. "É importante a nossa presença nos municípios porque fortalece nossa
atuação parlamentar. Ouvir as demandas e apresentar resolutividade é algo que sempre
tenho feito. Fui vereador, e sei a luta que é a vida de um prefeito. Por isso, tenho levado
nosso apoio. Esses encontros, portanto, são uma oportunidade de unir forças para
propormos alternativas e resolver as demandas", ressaltou o parlamentar.

