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Prefeito eleito em Tapurah, Iraldo Ebertz, 
participa do Seminário de Novos Gestores 

vos gestores os desafios das prefeituras, da região, preocupados com a questão, Iral- prefeito eleito de Tapurah 
além de sugerir caminhos para uma gestão do e o prefeito eleito de Itanhangá Edu Lau-para a gestão 2017-2020 
de qualidade. di Pascoski visitaram também o Ministério Iraldo Ebertz participou do O

da Agricultura onde levaram a demanda ao “Seminário Novos Gestores” evento pro-
Apoio Parlamentar: Secretário de Política Agrícola Neri Gueller movido pela Confederação Nacional de Mu-
Outro destaque da agenda de Iraldo que prometeu empenho em resolver a situ-nicípios (CNM) que tem como objetivo apro-

em Brasília foi a visita ao gabinete do Depu- ação.ximar a entidade dos prefeitos eleitos e ree-
tado Nilson Leitão que reafirmou o compro- “A oportunidade de visitar a Capital leitos para auxiliá-los na sua gestão.
misso feito em campanha para a liberação Federal e começar o contato mais efetivo Esta já é a quarta edição do Seminá-
de recursos para a construção do novo Hos- com deputados e senadores foi proveitosa” rio, que segue com um conjunto de apre-
pital em Tapurah. finalizou Iraldo Ebertz, prefeito eleito de Ta-sentações em áreas chave da administração 

purah.local como Saúde, Educação, Meio Ambien- Regularização Fundiária.
te e Saneamento, entre outras. A ideia é A regularização fundiária é um dos 

Por: Reinaldo Stachiwaproveitar o espaço para apresentar aos no- entraves que impedem o desenvolvimento 

Tapurah recebe competência 
para ações de licenciamento

 ambiental de baixo impacto local
 prefeitura de Tapurah a 
partir de Dezembro po-
derá realizar ações de li-A

cenciamento, monitoramento e fisca-
lização ambiental, das atividades e 
empreendimentos que causem ou 
possam causar impacto ambiental de 
âmbito local. 

A grande demanda de proces-
sos, causa morosidade na prestação 
deste serviço pelo Estado e é consi- treinando para começar a realizar os 
derado um entrave para o desenvol- procedimentos. “Nós já fizemos uma 
vimento dos municípios. capacitação em Lucas do Rio Verde, 

Segundo o prefeito de Tapu- que já trabalha há mais de seis anos 
rah Luiz Humberto Eickhoff a notícia com esse licenciamento ambiental, e 
publicada no Diário Oficial desta se- agora nós vamos passar, na última 
gunda-Feira (7) estava sendo aguar- semana do mês de novembro, por 
dada desde 2014 e representa mais uma capacitação com a Sema. Já es-
uma conquista para o município que tamos aptos a começar e a partir da 
agora poderá dar mais agilidade na li- semana que vem já faremos alguns 
beração de licenças ambientais de procedimentos mas oficialmente só a 
baixo impacto com taxas menores e partir da primeira semana de dezem-
com mais rapidez. bro”, disse. 

A Secretaria Municipal de Me-
io Ambiente, Cintia Fabiana Rincão Por: Reinaldo Stachiw
ressaltou que o departamento já está 

Empresários Iraldo Ebertz e Paulo 
Franz participam do maior evento de

 produção animal do mundo na Alemanha

Tapurah 
em Destaque

Responsável: Reinaldo Stachiw

 suinocultor e prefeito 
eleito de Tapurah Iral-
do Ebertz e o empre-O

sário Paulo Franz de Lucas do Rio 
Verde participaram da EuroTier maior 
evento de produção animal do mun-
do ocorrido na Alemanha entre os di-
as 15 e 18 de novembro, no Centro 
de Exposições de Hannover, teve co-
mo temas principais o bem-estar ani-
mal e a sustentabilidade na produção 

vações, entre elas, algumas formas animal. 
que visam aumentar de forma sus-

O país é considerado como 
tentável e seguro os negócios, bem 

“driver” (formador de opinião) sobre 
como soluções que visam contribuir 

os modelos de produção entre os paí-
para a melhoria do bem-estar animal 

ses europeus e, por isso, muitos lan-
com condições de produção compa-

çamentos apresentados na Eurotier 
tíveis com o ambiente e também con-

acabam por se tornar “benchmark” 
dições favoráveis ao ambiente de tra-

(referência) para produtores em todo 
balho. 

o planeta.
Paralelamente à Eurotier, tam-

O evento que traz o fórum in-
bém está ocorrendo o EnergyDecen-

ternacional, modernos e com pers-
tral que reúne tecnologias para gera-

pectiva de futuro para a produção ani-
ção de energia a partir de várias téc-

mal é o gerador de impulso mais im-
nicas como biodigestores e outras.

portante para o agricultor individual, 
tanto quanto para toda a indústria.

Por: Reinaldo Stachiw
Foram apresentados 251 ino-

www.tapurahonline.com.br
(66) 9.9684-7171reinaldoreporter@gmail.com

Câmara de Tapurah aprova 
contas do ex-prefeito Gueller

 Câmara Municipal de vação das referidas contas que foi pos-
Tapurah aprovou as ta em nova votação na sessão desta se-Acontas de Governo de gunda feira (07).

2010 do ex-Prefeito de Tapurah Milton A votação aconteceu com três 
Geller. votos contrários ao parecer: Votaram 

As contas já haviam sido repro- pela reprovação Vereadores Diego 
vadas pelos vereadores da legislatura Grendene, Atilio Kiernev e a vereadora 
anterior, porém, segundo o presidente Rose.
da Câmara Odair Nunes o ex-prefeito Votaram favoráveis a aprova-
recorreu na justiça, alegando cercea- ção os Vereadores Aelton Figueiredo, 
mento de defesa e contraditório anu- Luiz Cozer, Emerson “Carrapicho” e 
lando a sessão e obtendo o direito de Odair Nunes.
novo julgamento. O vereador Alcione Biasi se abs-

O parecer do Tribunal de Contas teve do voto. O vereador Anilson Mar-
(TCE-MT) manteve-se favorável à apro- tins não estava presente na sessão.

zados (IPI) e do Imposto de Renda 
(IR) neste ano deve alcançar o valor 
de R$ 335,1 bilhões. Segundo a 
CNM, essa quantia é 6,4% maior do 
que a avaliação fiscal do 4º bimes-
tre e 4,4% menor do que o divulga-
do na Lei de Orçamento Anual(LOA) 
2016.

O valor do IR está maior do 
que foi observado na avaliação do 

 caixa das prefeituras 
4º bimestre por conta dos recursos 

mato-grossense terá 
oriundos da repatriação. Se essa 

um reforço no mês O previsão se concretizar, o 1% adici-
que vem. Isso porque será transferi-

onal do FPM em dezembro de 2016 
do às contas municipais 1% do Fun-

será de R$ 3,7 bilhões. De acordo 
do de Participação dos Municípios 

com a CNM, “a quantia vai auxiliar 
(FPM), que deverá ser creditado até 

de forma significativa os atuais ges-
o dia 8 de dezembro. Para Mato 

tores a encerrarem o seu último ano 
Grosso, o recurso terá um incre-

de mandato com as contas em dia”. 
mento de 7,7%, em relação ao re-

A entidade ainda destaca que o re-
passe extra do ano passado. Com 

passe extra de 1% é uma conquista 
isso, o montante deverá superar R$ 

do movimento municipalista.
68,8 milhões, ante R$ 63,9 milhões 

“O pagamento do recurso foi 
de 2015. O cálculo foi feito pela Con-

uma reivindicação da CNM, atendi-
federação Nacional dos Municípios 

da pelo Congresso Nacional após a 
(CNM).

aprovação da emenda constitucio-
Para estimar o valor corres-

nal 55/2007. Desde a publicação da 
pondente ao 1% do FPM, a entida-

emenda até o repasse estimado pa-
de utilizou o relatório de avaliação 

ra 2016, a conquista soma a quantia 
fiscal do 5º bimestre do Ministério 

de R$ 26,2 bilhões a mais para os 
do Planejamento. O documento indi-

cofres dos Municípios”.
ca que a arrecadação total do 
Imposto sobre Produtos Industriali-

Tapurah Online/ Só notícias

Prefeituras de Mato Grosso 
receberão R$ 68,8 milhões

http://www.oaltoacre.com

apurah esteve represen- de Estado de Trabalho e Assistência 
tada em Cuiabá durante a Social, Valdiney de Arruda e pela se-T5ª reunião ordinária da cretária adjunta Marilei Ferreira.

Comissão de Interventores Bipartite A Comissão Intergestores Bi-
(CIB), na Secretaria de trabalho e partite do Estado de Mato Grosso, de-
Assistência Social de Mato grosso. nominada CIB/MT foi instituída como 

A secretária de Assistência Soci- instância colegiada de articulação, ne-
al do município, Danielle Eickhoff, parti- gociação e pactuação entre os gesto-
cipou do evento acompanhada da futu- res estadual e municipal para fins de 
ra primeira dama, Lorena Ebertz. operacionalização das políticas públi-

Danielle recebeu uma homena- cas.
gem que foi entregue pelo secretário 

Danielle Eickhoff, Lorena Ebertz 
participaram da reunião de Comissão

 Intergestores Bipartite de MT
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