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Gestor deve transformar 3 secretarias
em coordenações ou assessorias

TÉO MENESES

DA REDAÇÃO

O prefeito Chico Galindo (PTB) planeja extinguir
as secretarias municipais de Comunicação, Cultura e
Habitação de Cuiabá, transformando-as apenas em coor-
denações ou assessorias. A revelação foi feita aos titula-
res das pastas nos últimos dias,
o que já levou o jornalista e
publicitário Mauro Cid a pedir
demissão do comando da Co-
municação.

Os planos de Galindo de-
vem fazer com que as secretarias
fiquem subordinadas a outras
pastas, mas isso ainda não foi definido. “Eu tive uma conver-
sa com ele no gabinete e ele me disse que está pensando em
fazer isso nas 3 áreas, mas ainda não decidiu a forma”, afir-
ma Mauro Cid, que promete entregar oficialmente o cargo de
secretário de Comunicação na terça-feira (31).

O fim da Secom já foi cogitado pelo ex-prefeito Wil-
son Santos (PSDB), que renunciou ao cargo em 2010 para
disputar sem sucesso o governo do Estado. O tucano recuou
da ideia diante da pressão do setor. Mauro Cid afirma que a
mudança representa uma perda para a categoria e, por isso,
não concorda com a mudança.

Aliados de Galindo avaliam que ele pretende centra-
lizar as decisões das 3 áreas, polemizadas nos últimos dias.
A Comunicação foi criticada publicamente pelo secretário
Dilemário Alencar (Trabalho e Desenvolvimento Econô-

mico), o que expôs as divergências internas do Executivo.
No caso dos secretários Luiz Poção (Cultura) e João Ema-
nuel (Habitação), vereadores aliados pediram a demissão
deles porque ambos são pré-candidatos à Câmara Munici-
pal. O argumento é que eles poderiam se beneficiar eleito-
ralmente ao usar os cargos.

Por lei, os secretários-candidatos devem se desin-
compatibilizar até abril,

mas Galindo havia pro-
metido pedir a demissão
em janeiro. Depois da
pressão dos assessores,

prorrogou isso para mar-
ço. O problema é que os ve-
readores ficaram insatisfeitos.

Atualmente, o Palácio Alencastro conta com 19 secretarias e
6 órgãos. Se transformadas em assessorias ou coordenações,
as pastas perderão autonomia e devem ficar subordinadas a
auxiliares considerados de maior confiança do prefeito.
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Secretário de Comunicação Mauro Cid se antecipa e vai entregar o cargo na próxima terça-feira
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Meraldo aciona a Sefaz na Justiça
TÉO MENESES
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O presidente da Associação
Mato-grossense dos Municípios
(AMM) e prefeito de Acorizal, Me-
raldo Sá (PR), pediu à Justiça que
obrigue a Secretaria de Estado de
Fazenda (Sefaz) a repassar infor-
mações acerca da distribuição do
Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS). Ele
havia prometido apresentar o recur-
so (mandado de segurança) durante

coletiva, o que endureceu a relação
com o governo.

O recurso foi apresentado
nesta quinta-feira (26), um dia de-
pois de Meraldo anunciar o recur-
so em entrevista coletiva. A
AMM, que congrega quase as 141
prefeituras de Mato Grosso, quer
saber da Secretaria de Estado de
Fazenda (Sefaz) o valor adiciona-
do (VA), usado para definir a dis-
tribuição do ICMS.

A AMM alega no recurso que
o acesso aos dados é direito garanti-

do. Já a Sefaz argumenta já divulgar
os dados individualmente para cada
prefeitura. Apesar de considerar o
acesso aos dados como direito líqui-
do e certo, a AMM nunca recebeu
os dados referentes ao V.A. de cada
cidade. A Sefaz sempre repassou di-
retamente aos municípios. “Mas
queremos mais transparência”. A
Associação também cogita recorrer
ao Judiciário para obrigar o Execu-
tivo a repassar quase R$ 30 milhões
de convênios atrasados com a Se-
cretaria de Estado de Saúde (SES).

IMPROBIDADE 

Prefeito é ‘ficha suja’, diz MCCE
TÉO MENESES
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Coordenadores do Movi-
mento de Combate à Corrupção
Eleitoral (MCCE) voltaram a acu-
sar o prefeito de Cuiabá, Chico
Galindo (PTB), de estar inelegí-
vel. Alegam agora que o nome do
petebista consta na relação do
Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) de condenados por improbi-
dade, o que enquadraria como “fi-
cha suja”.

O MCCE divulgou ontem nota
em que cita pelo menos 3 processos
contra Galindo incluídos no Cadastro
de Improbidade do CNJ. Todos se re-
ferem a condenações que o prefeito
teve como presidente da Companhia
Prudentina de Desenvolvimento de-
pois de contratar em 1994 centenas
de servidores públicos sem concurso.

Vilson Nery, advogado e um
dos coordenadores do MCCE, afir-
ma que a lista do CNJ relata apenas
pessoas condenadas em processos
que não permitem mais apresentação
de recursos. “Como ele recorreu e
perdeu também no Tribunal de Justi-
ça de São Paulo, foi condenado por
um órgão colegiado e se enquadrou
na Lei da Ficha Limpa”.

O advogado alega que pelo
menos uma condenação foi confir-
mada em agosto passado, quando o

Superior Tribunal de Justiça (STJ)
rejeitou outro recurso. “Daí para
frente, ficou inelegível por 8 anos”.
O processo de número
4820120020141271 teve o trânsito
em julgado em 19/06/2009, segundo
o MCCE, o que deixaria Galindo
inelegível até 2016. O segundo pro-
cesso (4820119990110206), foi fina-
lizado em 22/11/2004. O último
(4820119990094180) transitou em
julgado em 11/05/2004. 

Galindo e o secretário munici-
pal de Governo, Silvio Fidélis, não
retornaram as ligações de A Gazeta
para comentar o assunto. O presiden-
te municipal do PTB e secretário de
Trabalho e Desenvolvimento Econô-
mico da Capital, Dilemário Alencar,
disse recentemente que o MCCE es-
taria querendo se promover e re-
quentando uma notícia antiga.

Galindo quer 
extinguir pastas
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Vilson Nery cita sentença contra Galindo que seria definitiva
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Galindo e o secretário municipal de Governo,
Silvio Fidélis, não retornaram as ligações de

A Gazeta para comentar o assunto. A última mudança no
staff feita pelo petebista ocorreu no ano passado, numa
tentativa de se desvincular da imagem de Wilson Santos
e tentar demonstrar maior dinamismo.

Esta é a primeira 
mudança em 2012 e 
aliados ficam insatisfeitos

goutro lado


