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2º DISCUSSÃO

Os servidores públi-
cos de Tangará da Serra 
agora devem se atentar 
nas alterações realiza-
das no controle da jor-
nada de trabalho. Isso 
porque durante sessão 
ordinária realizada nes-
ta terça-feira, dia 19 de 
setembro, a Câmara Mu-
nicipal aprovou o Proje-
to de Lei Complementar 
012/2017, que prevê a 
alteração no controle de 
faltas, atrasos, ausências 
e saídas antecipadas dos 
trabalhadores públicos 
do município.

De acordo com um 
trecho do projeto, o ob-

jetivo é realizar o apro-
veitamento do servidor 
na jornada a qual o mes-
mo se submeteu ao in-
gressar na função públi-
ca. “[...] O cumprimento 
da jornada com assidui-
dade é dever e respon-
sabilidade de qualquer 
trabalhador no período 
determinado pela lei e 
dentro dos pressupostos 
administrativos”, cita 
um trecho da proposta.

Conforme a propos-
ta inicial do Executivo, 
o servidor perderia a 
parcela de remuneração 
diária, proporcional aos 
atrasos e saídas anteci-
padas, salvo na hipóte-
se de compensação de 
horário. Contudo, o ve-
reador Vagner Constan-

tino (PSDB), apresentou 
uma emenda que foi 
aprovada pelos demais 
parlamentares, propon-
do que os servidores 
percam a remuneração 
proporcional somente 
a partir de 15 minutos 
de atraso, ausências e 
saídas antecipadas. “Es-
sas situações poderão 
ser compensadas com 
horário adicional, até 
o término do mês sub-
sequente, sendo assim 
consideradas como efe-
tivo exercício”, propôs o 
parlamentar. A proposta 
foi aprovada em segun-
da discussão, com 10 
votos favoráveis e três 
contrários, e agora deve-
rá seguir para sanção do 
Executivo.
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Fórum Sindical pede 
afastamento de 10 
deputados citados

DELAÇÃO SILVALPRÓ-ESTRADAS

Governo  inaugura pavimentação 
de Cotriguaçu a Juruena

O Fórum Sindical 
vai protocolar no Minis-
tério Público Estadual, 
ainda nesta semana, 
uma representação pe-
dindo o afastamento de 
10 deputados estaduais 
citados na delação 
premiada do ex-gover-
nador Silval Barbosa 
(PMDB).

O Fórum Sindical é 
uma entidade compos-
ta por representantes 
de 29 sindicatos de ser-
vidores públicos esta-
duais.

O documento, de 
apenas dois parágrafos, 
cita os deputados Onda-
nir Bortolini “Nininho” 
(PSD), Baiano Filho 
(PSDB), José Domingos 
Fraga (PSD), Romoaldo 
Júnior (PMDB), Wagner 
Ramos (PSD), Oscar 
Bezerra (PSB), Gilmar 
Fabris (PSD), Silvano 
Amaral (PMDB), Wan-

cley Charles Rodrigues 
de Carvalho (PV) e José 
Eduardo Botelho (PSB).

“É fato público o 
qual todos os meios de 
comunicação deram 
publicidade através da 
delação do ex-gover-
nador Silval Barbosa, 
bem como a operação 
Malebolge, que estes 
deputados são citados, 
de forma que enxova-
lharam o nome da As-
sembleia Legislativa, 
tornando insustentável 
a manutenção de seus 
mandatos”, consta no 
pedido.

 “Que sejam garanti-
das todas as prerrogati-
vas do Foro Privilegia-
do, inclusive a ampla 
defesa e o contraditório, 
mas que os mesmos se-
jam afastados de seus 
mandatos, pois não pos-
suem condições morais 
para aprovar qualquer 
projeto que diga respei-
to aos Servidores Públi-
cos do Estado”.

Com a pavimentação 
de 60 km da rodovia MT-
170, entre Cotriguaçu e Ju-
ruena, o Governo de Mato 
Grosso ultrapassou a marca 
de 2.000 mil quilômetros 
de asfalto executados pela 
Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Logística 
(Sinfra) somente na atual 
gestão.

A entrega oficial de in-
terligação asfáltica foi feita 
nesta terça-feira, 19, pelo 
governador Pedro Taques, 
durante viagem a região no-
roeste, como parte da pro-
gramação da Caravana da 
Transformação.

“Estamos percorrendo 
os municípios entregando 
ações para melhoria das 
nossas rodovias do Estado, 
demonstrando de forma 
clara que estamos pavimen-
tando e recuperando vias 
em todas as regiões, porque 
não queremos deixar ne-
nhum mato-grossense para 
trás. Estradas servem para 
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Projeto de Lei foi aprovado na segunda discussão, e deverá seguir para sanção do Executivo

A entrega oficial de interligação asfáltica foi feita nesta terça-feira, 19, pelo governador Pedro Taques

realizar sonhos e conectar 
pessoas”, declarou o gover-
nador, que lidera comitiva 
composta por secretários, 
deputados e autoridades 
locais.

O asfaltamento da MT-
170, só foi possível graças 
ao Pró-Estradas, que é o 
maior programa da histó-
ria de construção, recons-
trução e manutenção de 
rodovias estaduais. Con-
duzido pela Sinfra, o pro-

grama concluiu, até o mo-
mento, 1.200 km de obras 
de reconstrução do antigo 
pavimento e mais 800 km 
de pavimentação de rodo-
vias novas. A meta é fazer 
mais de 3 mil até 2018.

“Os números positivos 
do Governo do Estado de-
mostram o compromisso 
nosso com os cidadãos. 
Nós entregamos obras de 
qualidade que transfor-
mam a vida das pessoas”, 

declarou o secretário da 
Sinfra, Marcelo Duarte.

Na oportunidade, o 
Governo de Mato Gros-
so, por meio da Sinfra, 
também fechou com a 
prefeitura de Cotriguaçu 
um termo de compromisso 
para a futura pavimentação 
urbana de seis quilômetros 
dentro da cidade. A obra 
deve começar em 2018, be-
neficiando diretamente os 
moradores.

Aprovada proposta que altera 
jornada de trabalho dos servidores


