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CÂMARA MUNICIPAL

Após 110 dias exer-
cendo a função de verea-
dor em Tangará da Serra, 
Ademir Anibale (PMDB), 
encerrou o seu mandato 
durante sessão ordinária 
realizada na tarde desta 
terça-feira, dia 07 de no-
vembro. Em tom de des-
pedida, o peemedebista 
agradeceu aos colegas de 
parlamento, afirmando 
que atingiu o seu princi-
pal objetivo na Casa de 
Leis, que foi aproximar 
os poderes Executivo e 
Legislativo.

“Quando eu assumi, 
foi me feita a pergunta 
do que eu esperava da 

minha passagem pela 
Câmara Municipal. Eu 
respondi que uma das 
coisas que traria para cá, 
era essa aproximação do 
Executivo com o Legis-
lativo, trabalhando para 
fazer as conversas fluí-
rem e haver mais diálo-
gos com entendimentos 
claros. Dentro do possí-
vel e do prazo, conse-
gui fazer isso”, avaliou 
Anibale à reportagem 
do Diário da Serra, ao 
destacar que apesar da 
bagagem que trouxe 
dos seus cargos ante-
riormente exercidos no 
Executivo Municipal, 
a experiência no Poder 
Legislativo é de grade 
valia para a administra-
ção municipal.

“Em quase quatro 
meses, a gente pôde 
sentir o que é a Câma-
ra Municipal. Apesar 
do tempo que passei no 
Executivo, olhar de fora 
para dentro é muito im-
portante para termos 
uma visão melhor da ad-
ministração municipal”, 
afirmou Ademir, que não 
descarta a possibilidade 
de futuramente concor-
rer a uma cadeira na Câ-
mara Municipal. “Ficou 
uma ótima bagagem. Se 
formos novamente para 
o embate (nas eleições), 
isso será muito importan-
te. (…) A gente entendeu 
mais o jogo democráti-
co”, concluiu Anibale, 
que recebeu 739 votos 
nas últimas eleições.

>> Rodrigo Soares
Redação DS

Reajuste de até 15% 
a agentes fazendários 
é suspenso

TCE-MTNA PRAÇA DA BÍBLIA

Patriota realiza ato de filiações 
em Tangará no próximo dia 15

O Tribunal de Contas 
de Mato Grosso (TCE-MT) 
suspendeu o reajuste de 
até 15% dado pelo gover-
no a agentes fazendários 
ao longo dos próximos 
dois anos. A lei conceden-
do o aumento foi publica-
da no Diário Oficial, em 
outubro deste ano, e cria 
ainda uma verba indeni-
zatória para os servido-
res de classe. A decisão 
é parte de uma medida 
cautelar expedida pelo 
relator das contas do go-
verno, conselheiro interi-
no João Batista Camargo.

De acordo com o TCE
-MT, a medida cautelar 
foi proposta por uma 
equipe técnica forma-
da para acompanhar as 
contas anuais do gover-
no, em decorrência do 
aumento excessivo com 
despesas de pessoal e o 
descumprimento com a 
Lei de Responsabilidade 

Fiscal.
Para a essa equipe, o 

reajuste dos subsídios 
aos agentes fazendários 
não poderia ter ocorrido. 
Em outubro, o TCE-MT, 
alertou o governo quan-
to ao limite prudencial 
de gastos com pessoal. À 
época, o governo já havia 
atingido 95% desse limite.

Na decisão, o TCE-MT 
aponta que “toda proposi-
ção legislativa que crie ou 
altere despesa obrigatória 
deverá ser acompanhada 
de estimativa do seu im-
pacto orçamentário e fi-
nanceiro, conforme prevê 
a Constituição Federal”. 
Conforme a publicação do 
governo, ficou instituído o 
aumento salarial de 6% a 
partir de julho deste ano, 
de 5% a partir do dia 1º 
de julho de 2018 e de 4% 
a partir de 1º de julho de 
2019, sem prejuízo do 
valor incorporado anual-
mente quando do paga-
mento da Revisão Geral 
Anual (RGA).

O ato de filiações 
será realizado na Praça 
da Bíblia e a divulgação 

será feita pelas redes 
sociais. A legenda, em 
Tangará, tem cerca de 

40 integrantes

O Patriota realizará 
no próximo dia 15 um 
ato de filiações em Tan-
gará da Serra. A decisão 
foi tomada pelo partido 
em reunião na última 
segunda-feira, dia 6. O 
presidente do partido no 
município, Caio Garcia 
da Silveira, ressaltou que 
o Patriota está de portas 
abertas para receber os 
admiradores e simpati-
zantes do pré-candidato 
a presidente deputado 
Jair Bolsonaro.

“Nosso foco está nas 
eleições do ano que vem 
e o ato de filiações é a 
oportunidade que da-
mos aos simpatizantes 
e eleitores do Bolsonaro 

>> G1

>> Marcos Figueiró 
Assessoria Especial

Ademir Anibale se despediu da Câmara na sessão de ontem, 07 de novembro

A decisão foi tomada pelo partido em reunião na última segunda-feira, dia 6

de se filiarem. Filiado ao 
Patriota, essa pessoa pas-
sará a ser convidada para 
nossos eventos de forma-
ção política, em que re-
ceberá orientações sobre 
o que pensa a direita e o 
que é o movimento con-
servador”, explica Caio 
Garcia.

Apesar de estar prepa-
rado para grandes ações, 

o Patriota tangaraenses 
opta por manter seus pés 
no chão quando o assun-
to é a definição de metas. 
“Nossa preocupação é de 
realmente abrir espaço 
para aqueles que já são 
de direita e, até o surgi-
mento do Patriota, não 
tinham um partido que 
representasse aquilo que 
pensam”, conta o presi-

dente do partido.
O ato de filiações 

será realizado no dia 15 
de novembro na Praça 
da Bíblia e a divulgação 
será feita pelas redes so-
ciais. Com cerca de 40 
integrantes em Tangará 
da Serra, o partido defi-
niu como meta a realiza-
ção de 10 novas filiações 
durante o evento.

Após mais de cem dias, Ademir 
Aniballe encerra mandato no legislativo


