
Encontro de Prefeitos aconteceu ontem
SEGUNDO

O governador Pedro 
Taques se reuniu on-
tem, 28, com dezenas 
de prefeitos, de diversas 
regiões, no Palácio Paia-
guás, para anunciar ações 
de fortalecimento nas 
áreas de segurança, edu-
cação, desenvolvimento 
econômico e social. Ele 
entregou viaturas para a 
Polícia Civil, Polícia Mi-
litar, Politec, secretarias 
de Justiça e Meio Am-
biente (Sema).

Fez ainda um balanço 
dos principais investi-
mentos feitos em alguns 
setores. No transporte 
escolar, por exemplo, 

aumentaram 66% em 
dois anos. O governador 
anunciou que um pro-
grama de pavimentação 
urbana, em parceria com 
Assembleia, o governo 
entrará com R$ 80 mi-
lhões e a Assembleia 
devolverá R$ 80 milhões 
para asfaltamento (50% 
este ano e a outra parte 
ano que vem). As pre-
feituras devem mandar 
projetos para o governo e 
será feito rateio das ver-
bas.

As prefeitas Lucimar 
Campos (Várzea Gran-
de), Rosana Martinelli 
(Sinop), os prefeitos Fá-
bio Junqueira (Tangará 
da Serra), Getulio Viana 
(Primavera do Leste), o 
vice-prefeito de Cuiabá, 

Niuam Ribeiro, são al-
guns que estão no encon-
tro.

Na oportunidade, o 
prefeito de Tangará da 
Serra, Fábio Martins Jun-
queira aderiu ao  Progra-
ma Pró Família, desen-
volvido pelo Governo de 
Mato Grosso. (matéria 
completa página 5).

Hoje, a partir das 8h, 
Taques, secretários es-
taduais, prefeitos e vice 
participam do Fórum 
Estadual de Convênios 
de Mato Grosso. O secre-
tário de Planejamento, 
Guilherme Müller, deta-
lhou que serão apresen-
tados aos novos prefeitos 
as possibilidades geradas 
pelos acordos celebrados 
em convênio. 
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TCE rescinde TAG 
da Saúde e multa 
ex-secretários

UNANIMIDADE FAP” EM RISCO

Ação quer revogar sistema de 
previdência a deputados de MT

O autêntico cabo de 
guerra travado entre o 
governo de Mato Gros-
so e o Tribunal de Con-
tas do Estado (TCE), 
por conta do funcio-
namento da saúde es-
tadual foi encerrado 
nesta terça-feira, 28. O 
pleno do TCE optou, 
em decisão unânime, 
por rescindir o Termo 
de Ajustamento de 
Gestão (TAG), cele-
brado em 2015 com a 
Secretaria Estadual de 
Saúde (SES), que pre-
via o cumprimento de 
53 compromissos rela-
tivos à mesma quanti-
dade de problemas es-
truturais apurados em 
auditoria operacional 
concluída em 2014.  

 Os conselheiros 
seguiram o voto do 
relator, Antônio Joa-
quim Neto, presidente 
do TCE, encerrando o 
TAG que determinava 
o cumprimento de me-
tas de três até 36 meses, 
nas áreas de Atenção 
Básica, Regulação As-
sistencial e Assistência 
Farmacêutica, mas o 
Estado conseguiu cum-
prir somente 20% ao 
final do quarto monito-
ramento.

O governador José 
Pedro Taques (PSDB) 
inaugurou ontem (27) a 
nova Central de Regula-
ção, exigida pelo TCE. 
Sem citar nominalmen-
te o TAG do Tribunal de 
Contas, mandou vários 
recados. “Não tenho o 
remédio para resolver 
todos os males da saú-
de”, afirmou Taques.

Leis mato-grossenses 
que tratam do Fundo de 
Assistência Parlamentar 
(FAP), sistema próprio de 
previdência parlamentar 
para deputados e ex-de-
putados estaduais, são 
questionadas na Ar-
guição de Descumpri-
mento de Preceito Fun-
damental (ADPF) 446, 
ajuizada no Supremo 
Tribunal Federal  pelo 
procurador-geral da Re-
pública, Rodrigo Janot.

A ação questiona 
as Leis 5.085/1986, 
6.243/1993, 6.623/1995, 
7.498/2001, 7.960/2003, 
9.041/2008, todas do 
Mato Grosso, que dis-
põem sobre o funciona-
mento do FAP e insti-
tuem o sistema próprio 
de previdência parla-
mentar, além de bene-
fícios, em favor de de-
putados e ex-deputados 
estaduais.

De acordo com o 
procurador-geral, a 
previsão de um sis-
tema de previdência 
próprio para parla-

mentares estaduais 
contraria preceitos 
fundamentais da or-
dem constitucional, 
como os princípios 
federativo e republi-
cano, a competência 
da União para legis-
lar sobre normas ge-
rais em matéria de 
previdência social, os 
princípios da isono-
mia, da moralidade e 
da impessoalidade, a 
vinculação ao Regime 
Geral da Previdência 
Social (RGPS) de todos 
os ocupantes de cargos 
temporários.
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