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Há tempos as sessões não são 
realizadas por falta de quórum 
para aprovação das leis. O 
presidente já ameaçou cortar 
i n t e g r a l m e n t e  a  V e r b a 
Indenizatória (VI) de R$ 65 mil, 

Nestes 09 meses de trabalho na 
Assembleia  Leg is la t iva ,  os 
deputados faltaram em cerca de 
60 sessões. Agora o presidente da 
ALMT, Eduardo Botelho (DEM), 
quer garantir que a 'bagunça' não 
permaneça e prometeu tornar 
pública a lista de presença dos 
parlamentares. Ou melhor, lista de 
faltosos. 

mas ainda não teve muito efeito. 
Uma proposta do deputado Oscar 
Bezerra (PV) que previa o corte de 
1/3 do salário a cada ausência em 
sessão segue engavetada. Cada 
um dos 24 deputados estaduais 
recebe um salário de R$ 25 mil, 
mais R$ 65 mil de verba, a maior 
entre todas as Assembleias 
Legislativas do país. Além de 
gasolina, passagens aéreas e 
veículos oficiais, tudo custeado 
com dinheiro público. Ah, e as 
sessões ocorrem somente três 
vezes na semana. 

Assembléia Legislativa de Mato Grosso

 A semana foi marcada 
pela repercussão da suposta 
colaboração premiada feita pelo 
ex-presidente da Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso, José 
Riva. Lista de parlamentares que 
receberam mensalinho, esquema 
para compra da Mesa Diretora, 
vaga  no  TCE,  f raudes  nas 
licitações das obras da Copa, e 
milhões desviados. Apesar da 
negativa do ex-deputado em 
reconhecer a autenticidade do 
documento, estas denúncias nem 
são tão novas assim. É preciso 
que as autoridades responsáveis 
por investigar olhem com atenção 
pa r a  es t as  d en ún c ia s  e  o 
Judiciário faça sua parte. Porque a 
população está cansada de tanta 
corrupção. Mas, é bom lembrar, 
que alguns citados já são velhos 
conhecidos e continuam sendo 
reeleitos. Bom mesmo, é cada um 
fazer a sua parte para ocorrer uma 
l im p ez a  n a  p o l í t i c a  m a t o -
grossense.

Editorial 

Com 3 meses de atraso, deputados votam LDO sem RGA

 Antes tarde do que nunca. Com quase três meses de atraso, 
inúmeras sessões adiadas por ausência de deputados, os 
parlamentares, enfim, aprovaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) de 2020. A polêmica ficou em torno do pagamento da Revisão 
Geral Anual (RGA), índice que atualiza os salários dos servidores, mas o 
reajuste ficou de fora e foi rejeitada pela maioria. Apenas sete deputados 
votaram favorável: Elizeu Nascimento (DC), Delegado Claudinei (PSL), 
João Batista (Pros), Wilson Santos (PSDB), Valdir Barranco (PT) e Lúdio 
Cabral (PT). Outra votação em destaque foi a emenda que autorizava o 
Executivo a remanejar 20% do orçamento de 2020, o que equivale a 
cerca de R$ 4 bilhões, livremente, mas não passou.

 A  V M  M i n e r a d o r a 
informou que os rejeitos não têm 
componentes químicos, como o 
mercúrio, e só poderão ser 
retirados após a secagem da lama. 
A empresa garante ressarcir os 
danos aos moradores. Será 
realizado um levantamento para 
avaliar todos os prejuízos. A causa 
do rompimento ainda não foi 
identificada. Os responsáveis 
aguardam a elaboração de um 
laudo sobre o que provocou o 
a c i d e n t e .  A b a r r a g e m  e r a 
classificada de baixo risco.

Outro lado

Confira reportagem completa no 
nosso site. 

 O  r o m p i m e n t o  d a 
barragem da VM Mineradora 
causou estragos em propriedades 
vizinhas, como a do Sebastião 
Gonçalo. Uma área de oi to 
hectares de pastagem foi atingida 
pela lama proveniente do tanque. 
A equipe da Leiagora/LTV esteve 
no local para apurar os problemas 
causados pelo acidente e tem 
imagens aéreas da região. Apesar 
d a s  n e g a t i v a s  d e  d a n o s 
ambientais, o morador da região 
garante que áreas de vegetação 
também foram afetadas. 

Barragem rompidaLista de faltosos será pública 
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Incêndio queima lojas na Prainha
 Um incêndio de grande proporção atingiu uma loja de 
locação de roupa de festa, na área central de Cuiabá, na madrugada 
desta quinta-feira (10).  Duas empresas que ficam ao lado da loja 
foram afetadas pela chama e ficaram parcialmente destruídas. 
Ninguém se feriu. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começo por 
volta das 2h e rapidamente se espalhou. As lojas ficam localizadas na 
entre a Praça Bispo e a Maria Taquara, na Prainha. O fogo foi 
controlado depois de quatro horas. Quinze militares e três viaturas 
foram empregadas na ocorrência. Ainda não se sabe a causa do 
incêndio. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Chargepor Fred

 O governo está focado no combate à sonegação. Além da 
criação do programa Nota MT, tem realizado diversas operações. Uma 
delas foi a Fake Paper, realizada nessa quarta-feira (09.10), que 
desmontou uma organização criminosa que falsificava notas fiscais e 
sonegou mais de R$ 300 milhões. E agora o Estado conseguiu uma 
decisão do Tribunal de Justiça que permite que os agentes de 
fiscalização apreendam mercadorias com suspeita de irregularidades 
assim que cheguem ao estado. Tudo isto para aumentar a 
arrecadação e tirar o orçamento do vermelho. Desde o início do ano, o 
governo fecha os meses com déficit. Em setembro, o saldo negativo foi 
de R$ 69,6 milhões.

Combate à sonegação
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