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Data: 15/11/ 2016 a 30/11/2016Empresas que fornecem alimentação ao
sistema penitenciário ameaçam cessar mantimento

Legislativa, apresentou reque- feito. Porém elas têm medo de com relação aos atrasos de pa- começar a posicionar de forma esde agosto sem 
rimento para que a Secretaria não receber. Fui procurada pe- gamento e o que tem feito para mais contundente para que receber do gover-
de Justiça preste esclareci- los empresários que já sem solucionar os problemas de nós não sejamos cúmplices no do Estado, em-D
mentos sobre o motivo do não condições de manterem as por- gestão. “Eu li uma entrevista es- das aberrações que vem acon-presas que fornecem alimenta-
pagamento dos fornecedores tas abertas, me pediram ajuda. tarrecedora do governador tecendo em Mato Grosso. A sa-ção ao sistema penitenciário 
há quatro meses. Fora isso, caso eles realmente após uma reunião com o presi- úde é só um dos exemplos. ameaçam cessar o forneci-

parem de fornecer alimentos dente Michel Temer que o esta- Nós não podemos mais permi-mento de comida aos presos a 
“O meu receio é que haja o ao sistema penitenciário, aí do está tendo que escolher tir que isso aconteça. Nós, os qualquer momento. Durante 

caos. Pelo contrato essas em- sim, teremos o terror. Mato quem vai morrer dentro de Ma- 24 deputados, temos uma mis-sessão ordinária de quarta-
presas podem parar de forne- Grosso já é um estado com um to Grosso. Isso é inadmissível. são com povo de Mato Grosso feira (23.11) a deputada esta-
cer a alimentação caso não ha- dos maiores índices de violên- Um estado que gasta enorme e me preocupa muito o rumo dual Janaina Riva (PMDB), pre-
ja pagamento a partir do tercei- cia do país, só acentuaria”, dis- dinheiro com propaganda,  co- que esse estado está toman-sidente da Comissão de Direi-
ro mês, ou seja, já podiam ter se. municação e publicidade um do. O rumo que o estado já to-tos Humanos da Assembleia 

valor tão soberbo como esse mou no passado, esse nós te-
No requerimento a parla- gasta, dizer que tem que esco- mos que deixar para a Justiça 

mentar pede que a secretaria lher quem vai morrer? Um esta- e para trás, mas o futuro é nos-
de Estado de Justiça e Segu- do que tem a máquina inchada sa responsabilidade. Todas as 
rança Pública esclareça quais de servidores comissionados denúncias que estão sendo 
os motivos dos atrasos no pa- dizer que vai escolher que vai apresentadas precisam ser le-
gamento dos fornecedores de morrer? Quais são as verdade- vadas com seriedade e o go-
alimentação para o sistema pe- iras prioridades dessa gestão verno deve nos mostrar as me-
nitenciário do Estado? Qual o de Mato Grosso? É mais im- didas que foram tomadas para 
prazo para a solução desses portante gente mamando nos que todos os atrasos em paga-
atrasos? Qual a quantidade de cargos comissionados do que mentos fossem solucionados”, 
reeducandos atendidos por es- as crianças sem tratamento no finalizou.
ses fornecedores. Hospital do Câncer”, lembrou.

Janaina lembrou ainda que Crédito da Foto: Jardel Sil-
os colegas parlamentares pre- vaA parlamentar disse ainda 
cisam começar a fazer essas in-que o governo deve uma satis-
dagações. “Essa casa precisa fação ao Poder Legislativo 

lação de Mercadorias e Presta- pontuou. presidente da 
ção de Serviços (ICMS), que es-Associação Mato-
tão atrasados e são no valor de O presidente da AMM grossense dos Mu-O
R$ 56 milhões – que o secretá- acredita que tão logo os municí-nicípios (AMM), Neurilan Fraga, 
rio de Fazenda, Seneri Paludo pios recebem sua ‘parte do bo-disse que os prefeitos de Mato 
garantiu que repassará até a se- lo’, reequilibrarão suas contas. Grosso deverão encerrar seus 
mana que vem – e os atrasos “As sanções impostas aos ges-mandatos com as contas equili-
na Saúde que gira em torno de tores que descumprem a legis-bradas. A declaração foi feita, 
R$ 20 milhões e são destinados lação ao fim do mandato é mui-nesta sexta-feira (4), após o re-
à Atenção Básica”, pontuou. to preocupante. A crise foi vi-presentante municipalista expli-

venciada por todos, mas há ca-car que os cofres das 141 cida-
Fraga explicou que quase sos de cidades que deixaram des do estado deverão receber 

100% dos prefeitos de Mato de pagar seus salários por con-cerca de R$ 300 milhões até o 
Grosso se organizaram para en- ta de atrasos do Governo. A situ-fim de dezembro.
frentar a crise de 2016. “A maio- ação só não é mais grave, por-
ria fez o seu dever de casa. Con- que nós prefeitos e eu como pre-Os montantes citados pe-
tudo, três fatores agravaram a sidente da AMM lutamos para lo presidente da AMM se refe-
crise ainda mais: o subfinancia- controlar os gastos, cortar des-rem ao valor de R$97,7 milhões 
mento dos serviços públicos – pesas”, reiterou.do Auxílio Financeiro para Fo-
como por exemplo pagar 10 mento das Exportações (FEX), AMM teve um papel fundamen- que a maioria dos gestores pos-
centavos por aluno da rede pú- Neurilan Fraga informou R$ 113 milhões do programa de tal na aprovação do projeto de sam fechar suas contas, não de-
blica, ou enviar R$ 10 mil para que a vinda desses aportes pa-repatriação de ativos no exteri- repatriação de ativos, por meio ixando restos a pagar para os fu-
manter um PSF, que custa R$ ra Mato Grosso é uma conquis-or e R$70 milhões referentes ao de articulação junto à bancada turos gestores. Esperamos que 
30 mil por mês – ; isso aliado ta do movimento municipalista repasse do Fundo de Participa- federal. “Sem dúvida os valores tudo isso ocorra de fato até o fi-
aos atrasos nos repasses da brasileiro sob a coordenação ção dos Municípios (FPM). da repatriação, somando os re- nal de dezembro para que os 
União e do Estado, mais o fato da Confederação Nacional dos “Esses valores que falei, ainda cursos do FEX, o reforço de 1% atuais prefeitos possam termi-
da inflação ter crescido acima Municípios (CNM), com o apoio são sem contabilizar os repas- do FPM e mais a atualização nar o mandato em cumprimen-
do esperado e acabou encare- das entidades estaduais. De ses do governo Estadual refe- dos repasses dos governos fe- to com a Lei de Responsabili-
cendo os produtos e serviços”, acordo com o presidente, a rentes ao Imposto sobre Circu- deral e estadual possibilitarão dade Fiscal(LRF)”.

Prefeituras de Mato Grosso deverão receber
 cerca de R$ 300 milhões até o fim de dezembro

Administração de Porto dos Gaúchos continua trabalhando
ções”, visto que mesmo com Vale enfatizarmos aqui os tários e funcionários que tem ta no potencial de nosso muni-nquanto governo 
poucos recursos esta empe- trabalhos de “prevenção” que nos ajudado a enfrentar os de- cípio, portanto o poder público do estado reclama 
nhado na continuidade dos tra- vem sendo desenvolvidos na safios, bem como, temos em- precisa sempre fazer a sua par-e atrasa repasses E
balhos, pois sabe que recla- recuperação e cascalhamento presários que tem sido nossos te nas estradas, saúde e social aos municípios, salários e cré-
mações e lamentações nem re- de estradas vicinais, bem co- apoiadores nos momentos de para termos um município ca-dito aos fornecedores, a admi-
aliza trabalho e ainda cria uma mo, em pavimentação e reca- maior dificuldades, por isso, po- da vez melhor”, comentou.nistração de Porto dos Gaú-
“doença contagiosa” que impe- peamento que foram realiza- demos sempre continuar com  chos continua na superação 
de o progresso do município e das nas ruas do perímetro urba- a cabeça erguida e afirmar que Por: Elizangela Trindadedas dificuldades, mesmo pro-
da região. no. vamos superar todas as dificul-curando “cortar despesas”, os 

  dades, pois temos uma popu-trabalhos continuam, pois o 
Dentro deste espírito de Dentre estes trabalhos re- lação participativa que acredi-prefeito, Moacir Piovesan 

luta e determinação, enquanto alizados em estradas vicinais, (PMDB), popular Baxinho Pio-
a maioria das administrações registramos aqui a recupera-vesan tem solicitado empenho 
municipais suspende obras e ção de trechos da MT 222 que dos secretários, os quais estão 
muitas ações do poder público, liga Simione a Sinop, na altura comprometidos a correspon-
Porto dos Gaúchos vem me- da localidade de “Copo Sujo”. der os anseios da população. 
lhorando sua infraestrutura de Enquanto que no perímetro ur-
estradas no perímetro urbano bano uma emenda da deputa-Obviamente o atual prefe-
e rural. da estadual Janaina Riva ito, está procurando reduzir 

A secretaria de Obras e (PMDB) está possibilitando o pessoal e “enxugar” gastos pa-
serviços sob a responsabilida- recapeamento de algumas ru-ra concluir o seu primeiro man-
de do secretário Éder Rafael as, e outra emenda de 500 mil dato dentro do que determina a 
Boldrin vem mostrado serviço encaminhada pelo Dep. Fede-lei, mas isso nem tem sido moti-
e tem se destacado na atual ad- ral Valtenir Pereira está servin-vos para o atual prefeito distri-
ministração. do para realização de pavi-buir “pessimismo e reclama-

mentações, garantindo uma 
melhor infraestrutura ao muni-
cípio. 

O prefeito destacou que: 
“Sabemos que o estado e o 
Brasil passa por um período 
meio conturbado, mas a popu-
lação quer e espera soluções e 
trabalhos, por isso, apesar de 
tudo precisamos continuar tra-
balhando e procurando resol-
ver os problemas da melhor 
maneira, e dentro desta nossa 
visão, temos os nossos secre-
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