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Novos noves serão apresentados em breve

O governador eleito 
Mauro Mendes (DEM) 
anunciou cinco dos no-
mes que irão comandar as 
secretarias de Estado em 
sua gestão, que terá início 
em janeiro de 2019.

Para a Educação, foi es-
colhida Marioneide Angé-
lica Kliemaschewsk, que já 
comanda a Pasta. Na Saú-
de, o vereador por Cuiabá 
Gilberto Figueiredo, que 
faz parte da equipe de tran-
sição e é um dos homens 
de confiança de Mauro. 

Na Casa Civil, o em-
presário Mauro Carvalho, 

Mauro anuncia anuncia 
parte do secretariado
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também da equipe de 
transição e um dos mais 
influentes nomes que ro-
deiam Mauro. Na Infra-
estrutura, o governador 
confirmou o engenheiro 
Marcelo de Oliveira. E na 
Segurança, Mauro traz de 
volta o delegado Alexan-
dre Bustamante.

Segundo a assessoria 
de Mauro, a definição se 
baseou em critérios que 
atendem ao interesse pú-
blico, como a capacidade 
técnica, conhecimento 
setorial e também o perfil 
proativo. 

A expectativa é de que 
até o próximo dia 15, Mau-
ro conclua sua equipe.

“Tangará é conceito B de 
boa gestão”, aponta TCE

CONTAS 2107

O Tribunal de Contas 
do Estado de Mato Grosso 
através da Secretaria de 
Controle Externo julgou 
favorável nesta terça- fei-
ra, 4, as contas anuais do 
prefeito Fábio Martins 
Junqueira, referentes ao 
ano de 2017, conforme 
processo nº  75450/2017.

Sob responsabilidade 
do Conselheiro Interino 
Isaías Lopes da Cunha o 
gestor teve as contas apro-
vadas por unanimidade 
com recomendações.

Durante a leitura do 
parecer, o conselheiro 
destacou que  durante a 
análise, foram verificadas 
quatro irregularidades. 
Sendo assim, o gestor foi 
notificado e  se manifes-

Município 
foi destaque 
na Educação

No ranking Mt, tangará ficou na 37ª posição

tou em sua defesa de for-
ma tempestiva.

 Embora Junqueira te-
nha apresentado suas 
alegações finais sobre o 
parecer, das quatro irregu-
laridades, restaram duas, 
sendo estas, o motivo das 
ressalvas destacadas ao 
final da aprovação. “Man-
tenho as irregularidades 
quanto ausência de trans-
parência nas contas públi-
cas, descumprimento de 
prazo de envio de presta-
ção de contas ao tribunal 
(...)”, destacou o relator 
em sua decisão.

Ainda conforme o con-
selheiro, as duas irregu-
laridades segundo a nor-
mativa do tribunal, são 
consideradas de natureza 
grave.

Contudo, o responsá-
vel pelo processo apontou 
positividades da gestão. 
“Destaco que o municí-
pio respeitou os limites 
constitucionais relaciona-
dos aos investimentos na 
área da Saúde, Educação 
e Fundeb, repasse ao legis-
lativo, bem como, quanto 
a despesa com pessoal, 
um texto determinante 
para a emissão prévia do 
parecer favorável da apro-
vação das contas”, frisou 
Lopes.

Ainda conforme o  pa-
recer, na Educação o Mu-
nicípio teve desempenho 
ótimo, pois a avaliação 
dos scores totalizou 9,5. Já 
em relação a saúde, o Mu-
nicípio alcançou uma pe-
quena melhora de 5 para 
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(...) o 
município 
respeitou 
os limites 
constitucionais

6, e, diante disso, foi res-
saltada a necessidade do 
gestor praticar  atos efica-
zes para reverter os pontos 
negativos detectados. “O 
índice de gestão fiscal do 

município totalizou 0.63 
alcançando conceito B 
de boa gestão, quanto ao 
ranking MT, Tangará ficou 
na 37ª posição”, finalizou 
Cunha em seu parecer.


