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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

I

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MA TO GROSSO

PR-MT-00012463!2011

RECIBO DE PROTOCOLO
No dia 12/05/17, o advogado Délio Lins, no interesse de seu cliente Silval da
Cunha Barbosa, protocolou os seguintes documentos: 2 fls. de planilhas relacionando obras, valores
e empresas com a Sinfra e a Petrobras; cópia do documento dos veículos Audi Q3, placa FSI 3815, e
.Toyota Hilux SW4, placa NTY 0015; 1 fl. contendo planilha de valores referentes à "Andrade",
"Kuki e Chico" e "Martelli"; 1 fl. com dois TEDs em favor da "FAMA FOMENTO MERCANTIL",
ambos no valor de R$ 100.000,00, com datas de 18/08/2015 e 19/08/2015; 7 fls. contendo cópias: dç
I

cheque AA-004258, banco Itaú, Ag 0288, Cc 20788-9, da Engeglobal Const. LIda, no valor de R$
1.821.680,00; do cheque ZS-001 056, banco Itaú, Ag 0288, Cc 59512-7, da empresa Três IrmãoS
Engenharia LIda, no valor de R$ 3.315.000,00; 11 cheques da empresa Três Irmãos Eng Plan Imob,
todos do banco Santander, Ag 3113, Cc 13004224, com os seguintes números e valores: 000594 de
R$ 39.808,96, 000610 de R$ 50.954,20, 000596 de R$ 77.901,00, 000598 de R$ 77.763,00, 000591 de R$
37.866,24, 000599 de R$ 77.625,00, 000612 de R$ 52.640,00, 000619 de R$ 54.000,00, 000669 de R$
43.500,00, 000668 de R$ 81.000,00 e 000671 de R$ 88.500,00; 1 "Relatório Físico-Financeiro do
' . Programa MT Integrado" contendo 58 fls.; 1 livro entitulado "Uma Vida Com Propósitos. Para que
estou na terra?" Do autor Rick Warren; que geraram o número de protocolo/documento PR-MT.
00012460/2017.

•

~á/MT, 12 de maio de 2017 .

Vanessa Cristhina Marconi Zago Ribeiro Scarmanani
Procuradora da República

Rua Estevão de Mendonça, nQ 830, Edifício Green Towcr, Bairro Quilombo" Cuiabá/MT, Telefone 65 3612-5000
J
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO

PR-MT-00012463/2017

RECIBO DE PROTOCOLO
No dia 12/05/17, o advogado Délio Lins, no interesse de seu cliente Silval da
Cunha Barbosa, protocolou os seguintes documentos: 2 fls. de planilhas relacionando obras, valores
e empresas com a Sinfra e a Petrobras; cópia do documento dos veículos Audi Q3, placa FSI 3815, e
.Toyota Hilux SW4, placa NTY 0015; 1 fl. contendo planilha de valores referentes à "Andrade",
"Kuki e Chico" e "Martelli"; 1 fl. com dois TEDs em favor da "FAMA FOMENTO MERCANTIL",

I.

ambos no valor de R$ 100.000,00, com datas de 18/08/2015 e 19/08/2015; 7 fls. contendo cópias: do
cheque AA-004258, banco ltaú, Ag 0288, Cc 20788-9, da Engeglobal Consto Ltda, no valor de R$
1.821.680,00; do cheque ZS-001056, banco Itaú, Ag 0288, Cc 59512-7, da empresa Três Irmãos
Engenharia Ltda, no valor de R$ 3.315.000,00; 11 cheques da empresa Três Irmãos Eng Plan Imob,
todos do banco Santander, Ag 3113, Cc 13004224, com os seguintes números e valores: 000594 de
R$ 39.808,96, 000610 de R$ 50.954,20, 000596 de R$ 77.901,00, 000598 de R$ 77.763,00, 000591 de R$
37.866,24, 000599 de R$ 77.625,00, 000612 de R$ 52.640,00, 000619 de R$ 54.000,00, 000669 de R$
43.500,00, 000668 de R$ 81.000,00 e 000671 de R$ 88.500,00; 1 "Relatório Físico-Financeiro dú

•

Programa MT Integrado" contendo 58 fls.; 1 livro entitulado "Uma Vida Com Propósitos. Para que
estou na terra?" Do autor Rick Warren; que geraram o número de protocolo/documento PR-MT00012460/2017.

•

~' 12d, mo'o d, 2017, ,

Vanessa Cristhina Marconi Zaga Ribeiro Scarmanani
Procuradora da República

Rua Estevão de Mendonça, nl! 830, Edifício Green Tower, Bairro Quilombo, CuiabáfMT, Telefone 65 3612-5000
I
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MA TO GROSSO

PR-MT-00011283/2017

..

RECIBO DE PROTOCOLO

I

I
I

No dia 27/04/17, o advogado Délio Lins, no interesse de seu cliente Silval da
Cunha Barbosa, protocolou um CO entitulado "Gravação do Senador Cidinho - 22/04/2017", que
gerou o número de protocolo/documento PR-MT-00011282/2017.

'.
•

Cuiabá/MT, 28 de abril de 2017.

II

Vanessa Cristhina Marconi Zago Ribeiro Scarmanani
Procuradora da República

Rua Estev50 de Mendonça, n 1l 830, Edifício Green Towcr, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT, Telefone 65 3612-5000
I

,

•
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MA TO GROSSO
I

PR-MT-00013229!2017

•

RECIBO DE PROTOCOLO

No dia 19/05/17, o advogado Délio Lins, no interesse de seu cliente Silval da

I

•

Cunha Barbosa, protocolou os seguintes documentos:
- 1 cópia de contrato particular de compra e venda, contendo 2 folhas, da aeronave prefixo PT ECI,
EMBRAER, tipo E81O/L, Categoria TPP, Modelo BEM 810 C, Série 810029, ano 1976, de Silyal
Barbosa para Valdir Daroit, em troca de um veículo Hilux, datado de 06/03/2008;
- 21 fotos (21 fls.) de uma casa de alto padrão;
- 1 "Protocolo de Envio de Documentos" datado de 10/01/2013, "de Piran Brasília" e "de Adriana"

•

"para Piran Cuiabá", "A/C Eronir" dos documentos: banco 001, documento 272359, no valor deR$
,
,

25.000,00, vencimento de 20/01/2013, do emitente Anglisey Battini Volcov; banco 237, documento
126343, R$ 59.000,00, vencimento 23/01/2013, do emitente Comercial Schenatto Ltda; Nota
Promissória nO 18/24, R$ 151.288,00, vencimento de 12/01/2013, do emitente Maxvinil Tintas e

•

Vernizes S/A; Nota Promissória nO 02, R$ 2.000.000,00, vencimento de 20/01/2013, Silval; Nota
Promissória nO 02/04, R$ 76.500,00, vencimento de 20/01/2013;
- 1 "Protocolo de Envio de Documentos" datado de 18/02/2013, "de Piran Brasília" e "de Adriana"
"para Piran Cuiabá", "A/C Eronir", dos documentos: cheque, nO 272360, R$ 25.000,00, vencimento
I

,-

Rua Estevão de Mendonça, n' 830, Edifício Green Tow~r, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT, T e l n o o o
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO
20/02/2013, do emitente Anglisey Battini Vo1cov; NP, nO 03, R$ 2.000.000,00, vencimento 20/02/2013,

do emitente Silva I da Cunha Barbosa; NP, nO 03/04, R$ 76.500,00, vencimento 20/02/2013, Cels10n
Luiz D. Bezerra;
- 1 "Protocolo de Envio de Documentos" datado de 15/03/2013, "de Piran Brasília" e "de Adriana"

"para Piran Cuiabá", "A/C Eronir", dos documentos: Cheque, nO 272358, R$ 25.000,00, vencimento

•

20/03/2013, emitente Anglisey Battini Volcov; Cheque, nO 002948, R$ 400.000,00,

vencime~to

22/03/2013, emitente José Geraldo Riva; Cheque, nO 058888, R$ 4.499.456,00, vencimento 21/03/2013,

. emitente Três Editorial Ltda; NP, n° 04, R$ 2.000.000,00, vencimento 20/03/2013, emitente Silva! da

.

'-~.

Cunha Barbosa; NP, nO 01/18, R$ 25.000,00, vencimento 20/03/2013, emitente sem nome; NP, n°
04/04, R$ 76.500,00, vencimento 20/03/2013, emitente Celson Luiz. D. Bezerra;
- 1 "Protocolo de Envio de Documentos" datado de 19/04/2013, "de Piran Brasília" e "de Adriana"

"para Piran Cuiabá", "A/C Eronir", dos documentos: Banco 001, Dcto 272361, R$ 25.000,.00,
vencimento 20/04/2013, emitente Anglisey Battini Volcov; Bco 237, Dcto 002949, R$ 400.000,00,
vencimento 22/04/2013, emitente José Geraldo Riva (encontra-se repetido na tabela); Bco 237, Dcto
I

I.

126346, R$ 59.000,00, vencimento 23/04/2013, emitente Comercial Schenatto Ltda; NP, 05, R$
2.000.000,00, vencimento 20/04/2013, emitente Silval da Cunha Barbosa; NP, 02/04, R$ 100.000,00,

vencimento 25/04/2013, emitente CIC Construtora e Incorporadora; NP, 02/18, R$ 25.000,00,
vencimento 20/04/2013, emitente sem nome;
- 1 "Protocolo de Envio de Documentos" datado de 17/05/2013, "de Piran Brasília" e "de Adriana"

•

"para Piran Cuiabá", "A/C Eronir", dos documentos: Cheque, nO 126347, R$ 59.000,00, vencimento
23/05/2013; Cheque, nO 272362, R$ 25.000,00, vencimento 20/05/2013; Cheque, nO 002950, R$
400.000,00, vencimento 22/05/2013; NP, nO 0l/10, R$ 240.000,00, vencimento 20/05/2013; NP, nO 06,
I

I

R$ 2.000.000,00, vencimento 20/05/2013; NP, nO 03/18, R$ 25.000,00, vencimento 29/05/2013; NP, nO

Rua Estevão de

Mendonça~

n Q 830, Edifício Green Tower, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT,
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO
24/24, R$ 151.288,00, vencimento 12/07/2013; NP, n° 23/24, R$ 151.288,00, vencimento 12/06/2013/
NP, nO 22/24, R$151.288,00, vencimento 12/05/2013;
- 1 "Protocolo de Envio de Documentos" datado de 14/06/2013, "de Piran Brasília" e "de Adriana"
"para Piran Cuiabá", "A/C Eronir", dos documentos: Nota Promissória nO 07, R$ 2.000.000,00,
vencimento 20/06/2013, Silva I da Cunha Barbosa; Nota Promissória nO 02/10, R$ 240.000,00,

•

vencimento 20/06/2013, sem nome; Nota Promissória nO 04/18, R$ 25.000,00, vencimento 20/06/201.3,
sem nome; Nota Promissória nO OI/OI, R$ 60.721,61, vencimento 15/06/2013, sem nome;

,

- 1 "Protocolo de Envio de Documentos" datado de 19/07/2013, "de Piran Brasília" e "de Adria1"
,

"para Piran Cuiabá", "AlC Eronir", dos documentos: Cheque, Bco 237, nO 002953, R$ 400.000,00,
•

vencimento 22/07/2013, emitente José Geraldo Riva; Cheque, Bco 001, nO 850455, R$ 100.000,00,
vencimento 22/07/2013, emitente Josino Pereira Guimarães; NP, SIN, R$ 2.388.000,00, vencimento
23/07/2013, emitente SIN; NP, nO 03/10, R$ 240.000,00, vencimento 20/07/2013, emitente S/N; NP, nO
08, R$ 2.000.000,00, vencimento 20/07/2013, emitente Silval da Cunha Barbosa; NP, nO 05/18, R$
25.000,00, vencimento 20/07/2013, emitente S/N; NP, nO OI/OI, R$ 700.000,00, vencimento
25/07/2013, emitente CIC Construtora e Incorporadora;

•

•

- 1 "Protocolo de Envio de Documentos" datado de 16/08/2013, "de Piran Brasília" e "de Adriana"
"para Piran Cuiabá", "A/C Eronir", dos documentos: Cheque, Bco 237, nO 002953, R$ 400.000,00,
vencimento 22/08/2013, emitente José Geraldo Riva; Cheque, Bco 237, n° 126350, R$ 59.000,00,
vencimento 23/08/2013, emitente Comercial Schenatto Ltda; NP, nO OI/OI, R$ 145.100,00,
vencimento 18/08/2013, emitente S/N; NP, nO 06/18, R$ 25.000,00, vencimento 20/08/2013, S/N; NP,
i
nO 09, R$ 2.000.000,00, vencimento 20/08/2013, emitente Silva I da Cunha Barbosa; NP, nO 04/10, R$
240.000,00, vencimento 20/08/2013, emitente S/N;

!
,

- 1 "Protocolo de Envio de Documentos" datado de 13/09/2013, "de Piran Brasília" e "de Adriana"

Rua Estevão de Mendonça, n 2 830, Edifício Green Tower, Bairro Quilombo, Cuiabá
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MA TO GROSSO
"para Piran Cuiabá", "A/C Eronir", dos documentos: NP, nO 07/18, R$ 25.000,00, data 20/09/2013,
emitente S/N; NP, nO 10, R$ 2.000.000,00, data 20/09/2013, emitente Silval da Cunha Barbosa;
I

- 1 cópia de tela de "Posicao dos Titulos a Receber em REAL - Analitico - Por Data 'de
Vencimento", da empresa Piran FactoringIFilial Brasília, contendo 11 transações do dia de
vencimento real 17/02/2014 ao dia 20/02/2014, destacadas duas transações: uma no valor de R$

•

•

100.000,00, de 18/02/14, e a outra no valor de R$ 4.000.000,00, de 20/02/14, ambas do "Código-.LjNome do Cliente" "000781-01-SILVIO DA CUNHA BARR".

Todos estes documentos geraram o número de protocolo/documento PR-MT-00013225/2017 .

Vanessa Cristhina Marconi Zago Ribeiro Scarmanani
Procuradora da República

•

li.

Rua Estevão de Mendonça, nº 830, Edifício Grecn

TOWCT,

4

Bairro Quilombo, Cuiabá/MT, Telefone 65 3612-5000
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PR-MT-00013428/2017

RECIBO DE PROTOCOLO
No dia 22/05/17, o advogado Délio Lins, no interesse de seu cliente Silval da
Cunha Barbosa, protocolou os seguintes documentos:

•

- 1 "Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel Rural", da "Fazenda
Bauru" em Colniza, entre a promitente vendedora Agropecuária Bauru Ltda, e os promissários
I

compradores Floresta Viva Exploração de Madeira e Terraplanagem Ltda, pelo valor de R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais), datado de 03/04/2012, contendo 11 fls;
- Cerca de duas centenas de folhas presas por colchete em volume único acerca do Programa Mato
Grosso Integrado;
- 10 cheques: 1 cheque do Bco 341, Ag 0288, Cc 59512-7, n° Z5-001056, no valor de R$ 3.315.000,00,
Três Irmãos Engenharia Ltda; 1 cheque do Bco 341, Ag 0288, Cc 20788-9, nO AA-004258, no valor ,de
R$ 1.821.680,00, Engeglobal Const. Ltda; 8 cheques da empresa Tres Irmaos Eng Planj Imob Ltda,
todos do Banco 033, Agência 3113, Conta 13004224, com os seguintes números e valores: nO 000612,
I

•

no valor de R$52.640,00; nO 000619, no valor de R$ 54.000,00; n° 000591, no valor de R$ 37.866,24; n°
000598, no valor de R$ 77.763,00; nO 000596, no valor de R$ 77.901,00; nO 000610, no valor de R$
50.954,20; nO 000594, no valor de R$ 39.808,96; e nO 000599, no valor de R$77.625,OO;
Os referidos documentos geraram o número de protocolo/documento PR-MT-00013426/2017 .

•

Procuradora da República

Rua Estevão de Mendonça, nU 830, Edifício Green Tower, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT, Telefone 65 3612-5000
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO

PR-MT-00014323/2017

RECIBO DE PROTOCOLO
No dia 29/05/17, o advogado Délio Lins, no interesse de seu cliente Silval'da
I

Cunha Barbosa, protocolou os seguintes documentos: extrato Fiplan referente ao termo de
declaração nO 45 (01 folhas); extrato Fiplan referente ao termo de declaração nO 46 (02 folhas); cópias
I

•

parciais do Diário Oficial de Mato Grosso n Q 26282, 26288, 26299, 26307, 26329, 26334, 26340, 26345,
26355, 26372, 26376, 26378, 26410, 26415, 26418, 26422, 26434, 26438, 26441, 26446, referente ao
I

termo de declaração nO 07 (totalizando 22 folhas); comprovante de depósito para Dilceu Dal Bosco
para a campanha de 2010 de Júlio Campos, referente ao Termo de Declaração nO 86 (17 folhas);
i

cópia do convênio ICMS 85 de 2011, para as obras com a Petrobras, referente ao termo de
declaração nO 23 (14 folhas); cópia parcial do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nO 25802 de
i

2012, referente ao termo de declaração n Q 06 (01 folha); cópia da lei 9855/2012 - legislação tributária
ICMS (setor atacadista), referente ao termo de declaração nº 25 (03 folhas); cópia do ato normativo
I

da SEFAZ nO 076/2014 (setor sucroalcoleiro), referente ao termo de declaração nO 26 (08 folhas);
cópia do decreto 2499/2014 (setor de transporte coletivo intermunicipal de passageiros), referente

•

ao termo de declaração n Q 43 (16 folhas); extrato Fiplan, referente ao termo de declaração nO 20 (15
1

folhas); extrato Fiplan (Encomind precatórios), referente ao termo de declaração nO 21 (19 folhas);
extrato Fiplan , referente ao termo de declaração nO 80 (04 folhas); extrato Fiplan, referente ao termo
de declaração nO 18 (01 folha); notícias de suspensão das obras de Mato Grosso, referente ao termo

•

de declaração nO 22 (14 folhas); noticia de concessão da Rodovia MT-130 à empresa Morro da Mesa,
referente ao termo de declaração n Q 66 (9 folhas); notícia "Blairo Maggi teria dado passe livre à Eder
e liberado crédito suspeito à empreiteira" Bic banco), referente ao termo de declaração nO

19 (05

folhas); "Projeto Juruena - geração sustentável de energia elétrica", referente ao termo de

I

Rua Estevão de Mendonça, n' 830, Edifício Grccn

Tow~r, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT, TClefO~OO

GAB/PGR"l
Fls.

OGO[ l'

I
__::i

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MA TO GROSSO
declaração nO 19 (OI folha); notícia "justiça mantém empresário e construtora inscritos na

Ser~sa

(financiamento Banco Rural), referente ao termo de declaração n] 41 (07 folhas); notícia da
retratação de Eder Moraes, referente ao termo de declaração nº 17 (11 folhas); cópia do decreto
2686/2010 (benefícios e créditos tributários - Martelli Transportes), referente ao termo de declaração
nº 42 (07 folhas); cópia do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 25954 (nomeação Cinésio),
,

referente ao termo de declaração nº 22 (01 folha); cópia da portaria nO 019/2011-MPE/MT (programa
•

de doação de óculos), referente ao termo de declaração nO 62 (02 folhas); notícia referente ao tetmo
de declaração nO 19 (07 folhas); cópia de execução do banco Rural contra Wanderley da Trimec, em
trâmite no município de Várzea Grande/MT, referente ao termo de declaração nº 41 (17 folhas);
cópia da ata de sessão de abertura dos envelopes de proposta de preços referente ao edital 020/2012
(situação de emergência em Colniza/MT), referente ao termo de declaração nO 72 (07 folhas); cópia

•

,

de contrato firmado entre Garças Energia e Participações S/A e Antônio da Cunha Barbosa Filho,
referente ao termo de declaração nO 19 (05 folhas); notícia de que deputada federal Thelma de
Oliveira destína R$ 10 milhões para tratamento de água em Chapada, referente ao termo de
,

declaração nO 12 (03 folhas); c, por fim, tabela de custos do VLT, referente ao termo de declaração nO
44 (02 folhas), que geraram o número de protocolo/documento PR-MT 00014322/2017 .

•

•

Procuradora da República

Rua Estevão de Mcndonçi1, nQ 830, Edifício Grecn Tower, Bairro Quilombo, CuiabájMT, Telefone 65 3612-5000
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No dia 05 de maio de 2017, às 15h09min, na sede da Procuradoria da República em Mato

•

•

Grosso, estando presente a Procuradora da República Vanessa Cristhina Marconi 'Zago
Ribeiro Scarmagnani (Portaria PGR/MPF nO 193, de 07 de março de 2017), compareteu o
Sr. SILVAL DA CUNHA BARBOSA, brasileiro, casado, empresário, ex-Governador do
Estado de Mato Grosso (gestão 2011/2014), nascido em 26/04/1961, natural de
Borrazópolis/PR, filho de Joana da Cunha Barbosa e Antônio da Cunha Barbosa, pottador
do Registro Geral nO. 2020025 SS/PR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob' o nº.
335.903.119-91, grau de instrução Superior Completo, residente na Avenida Brasília, nO
235, apto 1901, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP 78045-020, acompanhado
por seu advogado Delio Lins e Silva Junior, inscrito na OAB/DF nO 16.649, no interesse e
com fundamento na Notícia de Fato nº 1.00.000.010999/2016-15, em trâmite pe~ante a
Procuradoria-Geral da República para presta~ declaração referente ao Anexo 01 -

•

"SISTEMA ILEGAL DE ARRECADAÇÃO DE CAMPANHA INICIADO NO GOVERNO
BLAIRO MAGGI - PAGAMENTOS INDEVIDOS DE EMPRESAS - PAGAMENTOS A
EDER DE MORAES PARA ABASTECIMENTO DO "SISTEMA" - GOVERNABILiDADE

•

AFETADA POR CONSTANTES EXIGÊNCIAS DE VANTAGENS INDEVIDAS POR PARTE
DE

INÚMERAS

AUTORIDADES

PÚBLICAS,

COM

AMEAÇAS

E

ATITUDES

DESTINADAS A PARALISAR O ANDAMENTO DE OBRAS E DESVIAR RECURSOS":

QUE o Declarante esteve na mesa diretora da Assembleia Legislativa - ALMT entre os
anos de 2003 a 2006, sendo que de 2003 a 2004 exercia a função de primeiro Secretário, ao
passo que o deputado JOSÉ RIVA era o Presidente, e nos anos de 2005 a 2006 o Declarante
passou a ser o Presidente da Mesa, sendo que JOSÉ RlVA era o primeiro Secretário; QUE
assim o Declarante foi um dos responsáveis, junto com o ex-Deputado RIVA, por

GAB/PG~
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representar os interesses dos deputados junto ao governo; QUE com essa relação, teve o
Declarante apoio irrestrito da Assembleia Legislativa (maioria dos deputados) e d~ seu
partido PMDB - que era forte politicamente - para ser indicado para Vice-Governador
quando da gestão BLAIRO MAGGI; QUE na condição de Vice-governador o Declarante
resolveu várias pendências do ex-governador BLAIRO MAGGI, como por exemplo - e
principalmente - a compra de apoio político para reverter situações que o incomodavam e
I

•

que não sabia como resolver; QUE BLAIRO MAGGI diretamente disse ao Declarante que
I

teria o apoio dele desde que assumisse a quitação das dívidas perante bancos e
,

operadores financeiros; QUE BLAIRO MAGGI relatou ao Declarante que o grupo político
,

tinha uma dívida perante o empresário VALDIR PIRAN que deveria ser quitada, rpas já

•

tinha um precatório da empresa ANDRADE GUTIERREZ com contrato pronto, deyendo
o Declarante apenas quitar o precatório que automaticamente quitaria a dívida com
VALDIR PlRAN; QUE BLAIRO MAGGI indicou ao Declarante que procurasse EDE.R DE
MORAES para obter mais informações sobre o precatório; QUE o Declarante manteve
contato com EDER DE MORAES e assim entendeu a origem do precatório, quem seria
beneficiário dele e como se daria o "retorno"; QUE, depois de conversar com EDER DE
MORAES DIAS, o Declarante assumiu o governo e, logo depois, conversou com VALDIR

•

•

PIRAN; QUE o Declarante confirmou o percentual de "retorno" e o que abateria nd contacorrente da dívida; QUE o Declarante acabou assumindo o Governo e sendo indicado
como candidato do grupo para Governador, sendo que em troca desse apoio; o exgovernador BLAIRO MAGGI indicou o Declarante para ser seu sucessor no governo, sob
a condição de que o Declarante assumisse dívidas contraídas em seu governo junto a
factorings e bancos, além de outras diversas questões que já eram operadas como uma
espécie de conta-corrente paralela do Governo BLAIRO MAGGI; QUE ao lo~go do
,

governo o Declarante percebeu o tamanho da dívida, a qual era praticamente impagáveI,
pois não envolvia apenas dívida mantida com VALDIR PIRAN, mas também com outras
situações que não tinham sido apresentadas por BLAIRO MAGGI naquela ocasião, tal
como a dívida perante o empresário
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(JUNIOR MENDONÇA); QUE o Declarante entendeu como impagável a dívida, a
exemplo, dos juros cobrados por VALDIR PIRAN (4,5% ao mês), apenas no BICBANCO
eram quase R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) de empréstimos tomados I por
empresas sendo o Estado o avalista da operação; QUE apesar da dívida já vir sendo paga
I

no governo anterior, o resto que sobrou a pagar envolvia altíssimos juros e acabou
deixando o governo do Declarante em difícil situação, o que forçou o governo a continuar

•

com os pagamentos ilegais que vinham sendo realizados pelo governo anterior, bem Como
i

a praticar outras situações ilegais a fim de tentar cobrir tamanha dívida e demais
extorsões que sofreu durante seu mandato; QUE por conta dessas dívidas é que houve a
continuidade de pagamento de vários precatórios, como Encomind, Andrade Gutierrez,

•

,

concessão de incentivos direcionados a obtenção de "retomo" e créditos outorgados a
diversas empresas e segmentos específicos (ex: frigoríficos, setor suJcroalcooleiro,
biodiesel, setor atacadistas, transportadoras), e outras situações cujos "retornos" eram
,

primordialmente para os pagamentos das citadas dívidas; QUE esses formaram, por
assim dizer, o primeiro bloco de ilícitos ocorridos em seu governo em tr0<ia do
compromisso com a governabilidade e a manutenção do grupo politico; QUE ainda .nesse
primeiro momento foram utilizados alguns operadores do sistema de factoring

•

•

I

~ue

já

vinham, em sua maioria, atuando para o governo desde a gestão BLAIRO MAGqI, tais
como VALDI PIRAN e JUNIOR MENDONÇA e outros; QUE já num segundo momento,
,

existiram vários programas interessantes para o Estado, como obras a serem tocadas do
MT integrado, Obras da Copa, VLT, Arena, obras pagas com recursos oriundps da
Petrobrás (CONFAZ), bem como outros programas de governo; QUE por conta da
I

execução desses programas e obras surgiram novos entraves como exigências de
vantagens indevidas pela Assemble.ia Legislativa, Tribunal de Contas do Estado, DNIT,
Caixa Econômica Federal e outras autoridades; QUE o Declarante teve que ceder a tais
exigências, pois se assim não agisse nâo conseguiria tocar as obras necessárias, af~tando
sobremaneira seu governo e comprometendo, inclusive, a realização das obras d'l copa;
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0J

,

vantagens para agentes políticos que contaram com a participação de empresas para
arrecadação e repasse de propinas que foram utilizadas para pagamentos dessas
extorsões; QUE foram cobrados retornos de empresas, pagamentos para concessão de
incentivos fiscais, pagamentos de desapropriações indevidas, dentre outros, os quais
I

contaram com a participação do Declarante, bem como de outros agentes políticos de sua
confiança; QUE foi nesse contexto que ocorreram os ilícitos que o Declarante

•

deta~lará,

deixando claro que a grande e esmagadora maioria das vantagens ilegais foram utilizadas
para pagamentos exigidos para sustentar a própria governabilidade e quitar dívidas do
governo anterior; QUE o Declarante pretende no que for possível, pelo tempo e volume de
informações, detalhar tudo que estiver ao seu alcance no sentido de colaborar, destadmdo

•

os casos em que efetivamente participou e também deixando claro aqueles que não teve
participação, mas que teve conhecimento de como ocorreram; QUE afirma que com esse
volume de informações, e considerando que a maioria dos esquemas também

co~tava

com outros personagens, além de situações ilícitas que o Declarante não possuía nenhum
conhecimento, apontará, dentro do que for possível, o que sabe a respeito dos 'fatos
elencados nos anexos, destacando-se: a) As autoridades beneficiadas (senadores,
deputados estaduais e federais, conselheiros do Tribunal de Contas, candidatos a cbrgos

•

•

eletivos, diretores da Petrobrás, servidores do DNIT e Caixa Econômica Federal) - pessoas
para as quais, ao final, era destinada grande parte do dinheiro desviado; b) Os operadores
financeiros (Ex: Valdir Piran, Chico Badoti, Ricardo Novis, Rômulo Botelho, Avilmar,
Junior Mendonça, Marilena, Jurandir, entre outros) - pessoas que serviam como ponte
entre os ilícitos, sendo que alguns deles operavam e giravam o dinheiro do sistema,
fazendo a distribuição entre os beneficiados, mediante o recebimento de altos juros; c) Os
secretários e servidores que cumpriam determinação específica do Declaranté (Ex:
Maurício Guimarães, Marcel Cursi, Silvio, Cesar Zilio, Pedro Elias, Pedro Nadai, Valdisio,
Chico Lima, Arnaldo Alves, entre outros), sendo que alguns deles eram responsáveis por
negociar e receber os retornos indevidos dos empresários que tinham créditos diVersos
junto ao Estado; d) Os empresários envolvidos que contribuíam para o esquema, sendo

4
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eles de inúmeros ramos, tais como frigoríficos, construção, maquinários, termoelétricas,
gráficas, etc; QUE por fim esclarece que estará sempre à disposição para tratar de assuntos
relacionados ao seu governo que forem indagados e que não tenham sido informados nos
anexos ora apresentados, pedindo desde já escusas caso algum tema não tenha sido
recordado pelo Declarante, reafirmando o desejo espontâneo de colaborar com a justiça,
descortinando toda a verdade. Nada mais a declarar, encerro o presente termo às

•

•

16h09min do dia 05/05/2017 e segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa
Cristhina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani (Procuradora da República, matrícula 1142,
Portaria(\
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No dia 05 de maio de 2017, às 16h10min, na sede da Procuradoria da República em Mato

•

•

Grosso, estando presente a Procuradora da República Vanessa Cristhina Marconi Zago
I

Ribeiro Scarmagnani (Portaria PGR/MPF nO 193, de 07 de março de 2017), compareceu o
Sr, SILVAL DA CUNHA BARBOSA, brasileiro, casado, empresário, ex-Governador do
Estado de Mato Grosso (gestão 2011/2014), nascido em 26/04/1961, natural de
Borrazópolis/pR, filho de Joana da Cunha Barbosa e Antônio da Cunha Barbosa, poitador
do Registro Geral nO, 2020025 SS/PR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº.
335.903.119-91, grau de instrução Superior Completo, residente na Avenida Brasília, nº
235, apto 1901, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP 78045-020, acomparthado
por seu advogado Delio Lins e Silva Junior, inscrito na OAB/DF nº 16.649, no interesse e
com fundamento na Notícia de Fato nº 1.00,000,010999/2016-15, em trâmite perapte a

I

Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao Anexo I 02 -

I-

"ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - COMPRA DE MESA DIRETORA REFERENTE AO ANO
DE 2002 (BIÊNIO 2003/2004) E "MENSALINHO" AOS PARLAMENTARES DA ALMT COMPRA DA MESA DIRETORA REFERENTE AO BIÊNIO DE 2005/2006 - COMPRA DA

•

MESA DIRETORA 2015/2016": QUE o Declarante se recorda que após as eleições para a

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO no ano de 2002, na qual o
Declarante foi eleito Deputado Estadual para o quadriênio de 2003/2006, a maiord dos
Deputados Estaduais então eleitos estavam com dívidas de campanhas, sendo que era
costumeiro na ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO os
recebimentos de vantagens indevidas por parte dos Deputados Estaduais, sendo que as
propinas eram percebidas pela Mesa Diretora representada pelo respectivo Presidente e 1º
Primeiro Secretário, que por sua vez se incumbiam de repassá-las aos demais deputados
I

GAB/PG~
Ministério Público Federal

Fls.

OOOO~~

em troca de apoio na eleição de composição da Mesa Diretora; QUE o Declarante se
recorda que a eleição realizada entre os deputados para compor a MESA DIRETORA da
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA no ano de 2003 foi realizada mediante o pagamento de
propinas para os demais deputados, sendo que os cargos de Presidente da Mesa Diretora
e 10 Secretário são comprados em face dos demais deputados, sendo tal fato uma regra,
haja vista que o Declarante não se recorda de nenhuma eleição para a Mesa Diretora da

•

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA do ano de 1999 até os dias atuais que não tenha sido
realizada mediante o pagamento de propinas, sendo que com o recebimento de recursos
para votarem nos candidatos indicados para ocupar a Mesa Diretora no ano de 2003, os
,

I

Deputados Estaduais se utilizaram desses recursos ilícitos para os pagamentos das

•

dívidas de campanha até então pendentes; QUE a aludida eleição da Mesa Diretora no
ano de 2003 foi por maioria, após discussão realizada entre os deputados, sendo definido
que a Mesa Diretora seria composta pelo Deputado Estadual JOSÉ RIVA na Presidência e
o Declarante como 10 Secretário, sendo que o Declarante se recorda que para o apoio da
eleição da Mesa Diretora foi pago, em média, um valor aproximado de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais) por parlamentar, sendo que o Declarante tem certeJa que
receberam tais valores de propina para o apoio à Mesa Diretora de 2003 os Deputados

•

•

Estaduais do biênio de 2003/2004 a seguir relacionados: CAMPOS NETO (PFL), CARLOS
BRITO (PSDB), CHICO DALTRO (PDT), DILCEU ANTONIO DAL BOSCO (PSDB),
ELIENE JOSÉ DE LIMA (PSB), HERMÍNIO JOSÉ BARRETO (PR), JOÃO ANTÔNIO
CUIA BANO MALHEIROS (PR), MAURO LUIZ SAVI (PSB), PEDRO SATÉLITE (PSDB),
SEBASTIÃO REZENDE (pSC), SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA (PR),

JOAQUIM

SUCENA (PFL), CARLÃO (PSDB), ALENCAR SOARES (PSDB) e JOSÉ CARLOS DE
FREITAS (PPB); QUE: O Declarante se recorda que para efetuar o pagamento da propina
dos Deputados Estaduais em troca do apoio para a Mesa Diretora, o Declarante,
juntamente com JOSÉ RIVA, se reuniram na época dos fatos com o operador financeiro
VALCIR PIRAN, vulgo "KUKI", na factoring deste localizada no Bairro Santa Rosa (em

Ç)::l

7

frente a Piran Factoring), com a finalidade de contrair empréstimo para efetuhr os C'I
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pagamentos dos Deputados Estaduais acima citados, sendo que o Declarante pão se
recorda ao certo os valores que foram pegos de empréstimo com VALCIR PIRAN, mas
acredita que era aproximadamente de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); QUE
VALCIR PIRAN tinha ciência de que os valores que seriam utilizados para a quitação do
empréstimo seriam oriundos de desvios perpetrados na ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE MATO GROSSO, pois o pagamento do empréstimo tomado era

•

por meio de cheques das empresas que prestavam serviços ou eram

re~lizado

forneced~ras

da

ALMT; QUE os "retomas" giravam em tomo de 15% a 25% do valor pago pela
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ao fornecedor; QUE o "retomo" também se daria

po~

meio

de desvio de recursos empregados na construção do prédio da ALMT, em tomo de' 10% a

•

20% do valor pago nas medições, após os descontos dos respectivos tributos; QUE quando
tinha aditivo na construção do prédio da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, o "retorno"
variava de 30% a 50%, após os descontos dos respectivos tributos; QUE o Declarante se
recorda que na conclusão das tratativas com VALCIR PIRAN sobre o empréstimo, que
seria destinado aos Deputados Estaduais para compra dos votos para eleição da Mesa
Diretora, o Declarante e JOSÉ RIVA assinaram notas promissórias para garantir a dívida,
sendo que com o seu adimplemento, tais notas promissórias foram devolvidas por

•

•

VALCIR PIRAN ao Declarante e JOSÉ RIVA, sendo posteriormente destruídas; QUE se
recorda que no momento em que contraíram a dívida, o Declarante e JOSÉ RIVA se
reuniram com o então Governador do Estado de Mato Grosso BLAIRO BORGES MAGGI,
atualmente Ministro da Agricultura, com o fim de obter recursos para o pagamento da
dívida assumida pela eleição da Mesa Diretora em face dos Deputados

Estaduai~;

QUE

nessa conversa BLAIRO MAGGI disse que não concordava pagar em dinheiro e que
aceitaria desde que fosse dentro do orçamento da ALMT e que estaria disposto a
suplementar o orçamento; QUE foi discutido de forma direta e explícita que necessitariam
dessa suplementação orçamentária sugerida para quitar as propinas da eleição da Mesa
Diretora, bem como para que o Declarante e JOSÉ RIVA pudessem quitar uma dívida que

Qf

a Mesa Diretora anterior teria deixado para a nova Mesa Diretora; QUE BLAIRO MAGGI -('

3

GAB/PG~
Fia. 0000 2 3

J

Ministério Público Federal

concordou com a suplementação e em troca a Mesa Diretora, composta pelo Declarante e
JOSÉ RIVA, apoiaria o governo de BLAIRO MAGGI; QUE BLAIRO MAGGI aceitou
suplementar o orçamento da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA sabendo que tais recursos
seriam utilizados para a obtenção dos retornos necessários para o pagamento das
propinas aos Deputados Estaduais; QUE o Declarante tem ciência que a suplementação
orçamentária ocorreu durante o exercício financeiro, a pedido de BLAIRO MAGGI, sendo

•

a mesma executada por WALDIR TEIS, que na época dos fatos era Secretário de Fazenda
do Estado de Mato Grosso e atualmente Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de
Mato Grosso; QUE WALDIR TEIS também tinha ciência de que parte dos recursos
públicos destinados à suplementação seriam utilizados para os desvios; QUE o Declarante

•

informa que além dos pagamentos das propinas para a eleição da mesa, no momento em
que uma Nova Mesa é eleita, o Presidente e Primeiro Secretário recém-empossados
assumiam também o respectivo passivo da mesa; QUE, geralmente, o passivo da mesa é
oriundo do pagamento de vantagens indevidas que a Mesa Diretora faz em favor dos
demais Deputados Estaduais, em troca do apoio para aprovação dos projetos do governo
(governabilidade); QUE esses pagamentos eram conhecidos pelos parlamentares como
"mensaLinho"; QUE o "mensalinho" funcionava também como um "cala boca" da Mesa

•

•

Diretora em face dos demais deputados para evitar que denunciassem as friudes e
desvios que aconteciam na ALMT e no Governo; QUE

O

Declarante sabe que

de~de

que

adentrou na ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no ano de
1999 até o dia em que deixou o mandato de Governador do Estado de Mato !Grosso,
sempre existiu o "mensalinho" pago pela Mesa Diretora aos Deputados Estaduais, sendo
considerada uma praxe do "sistema"; QUE retornando ao ano de 2003, a suplementação
orçamentária efetuada por BLAIRO MAGGI foi utilizada também para pagar

O

,

"mensalinho" para que os Deputados Estaduais, em contrapartida, apoiassem

O

Poder

Executivo na aprovação dos projetos de seu interesse (governabilidade); QUE a Mesa
Diretora quitava o "mensalinho" com os Deputados Estaduais através d. os retornos dos
serviços contratados pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA mediante a

,

(U

supIement~ção

do

U
1

Y,fl.~
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orçamento efetuada pelo Executivo; QUE o Declarante frisa que o valor citado
anteriormente de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) é uma média do que foi pago
pela Mesa Diretora a cada parlamentar anteriormente citado no ano de 2003; QUE para
alguns Deputados foram pagas as despesas remanescentes da campanha eleitoral de 2002,
para outros as propinas foram pagas em espécie, e para alguns, foram pagas desp,esas de
campanhas e valores em espécie, mas todos os nomes anteriormente citados

•

rec~beram

vantagens indevidas pela eleição da Mesa Diretora no ano de 2003; QUE na eleição da
Mesa Diretora do biênio 2005/2006, que foi realizada no dia 30/09/2004, na 'qual o
Declarante assumiu como Presidente e JOSÉ RlVA como Primeiro Secretário, houve
também pagamentos de vantagens indevidas aos Deputados Estaduais para o apoio à

•

mesa, sendo que o valor das propinas pagos por Deputado Estadual foi na monta de R$
200.000,00 (duzentos mil reais) a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), frisando o
Declarante que receberam as propinas os seguintes Deputados Estaduais: HUMBERTO
BOSAIPO, CAMPOS NETO (PFL), CARLOS BRlTO (PSDB), CHICO DALTRO (PDT),
DILCEU ANTONIO DAL BOSCO (PSDB), ELIENE JOSÉ DE LIMA (PSB), HERMÍNIO
JOSÉ BARRETO (PR), JOÃO ANTÔNIO CUIABANO MALHEIROS (PR), MAURO
, LUIZ

•

•

SAVI (PSB), PEDRO SATÉLITE (PSDB), SEBASTIÃO REZENDE (PSC), SÉRGIO
,
RICARDO DE ALMEIDA(PR), JOAQUIM SUCENA (PFL), CARLÃO (PSDB), ALENCAR
SOARES (PSDB) e JOSÉ CARLOS DE FREITAS (PPB); QUE o Declarante se reco*da que
nessa época, juntamente com JOSÉ RlVA, se reuniram com VALDIR PIRAN para
contraírem empréstimos para os pagamentos das despesas assumidas com os Deputados
Estaduais para a eleição da Mesa Diretora dos anos de 2005/2006; QUE o Declarante não
se recorda do valor exato do empréstimo, mas acredita que tenha sido em tomo de R$
3.000.000,00 (três milhões de reais), sendo que lá foi comentado com VALDIR PIRAN que
os valores do empréstimo contraído seriam utilizados para o pagamento dos Deputados
Estaduais; QUE a quitação do empréstimo foi executada através de retornos recebidos
pela Mesa Diretora da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA em face de serviços executàdos na
casa parlamentar, acreditando que o empréstimo foi contraído no ano de 2004, tendo o

r
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Declarante e JOSÉ RIVA subscrito notas promissórias para garantir o pagamento; QUE o
Declarante tem ciência que o Poder Executivo, através do então Governador IiLAIRO
MAGGI, também tinha ciência dos valores pagos para os Deputados Estaduais: para a
eleição da Mesa Diretora, haja vista que, mais urna vez, tal assunto foi com ele (BLAIRO
MAGGI) discutido no momento da suplementação orçamentária, pois o Poder Executivo
suplementaria o orçamento da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA para que a Mesa Diretora,

•

por sua vez, pudesse pagar as propinas destinadas aOS Deputados Estaduais ou1mesmo
quitar a dívida com VALDIR PlRAN; QUE em contrapartida, BLAIRO MAGGI teria o
apoio do parlamento estadual na aprovação dos projetos de seu interesse, bem corno na
aprovação de suas contas, tendo BLAIRO MAGGI, novamente concordado com a

•

suplementação nesses termos; QUE o Declarante se recorda que BLAIRO MAGGI,sempre
reclamava dos pedidos de suplementação para os pagamentos das propinas aos
parlamentares, mas acabava cedendo para manter a governabilidade; QUE essa discussão
sobre a suplementação do orçamento da ALMT ocorria todos os anos com BLAIRO
MAGGI sempre na época da discussão da aprovação do orçamento; QUE as dívidas da
Mesa Diretora na época em que JOSÉ RNA era Presidente da Mesa eram vultosas, tendo
em vista que JOSÉ RNA sempre era procurado pelos Deputados Estaduais pedindo mais

•

•

dinheiro, sendo que ele (JOSÉ RNA) sempre procurava atender tais pedidos dos
Deputados, motivo pelo qual a dívida da mesa sempre ficava elevada, sendo esse o
motivo pelo qual JOSÉ RNA ficou tantos anos compondo a Mesa Diretora; QUE a :compra
das eleições das Mesas Diretoras era de conhecimento de todos os parlamentares; QUE
assim eram compostas as Mesas Diretoras, o sistema é esse e sempre foi assim, sendo que
tal fato ocorreu desde a sua primeira legislatura como Deputado Estadual no ano
1999/2002; QUE o Declarante tem conhecimento que em todas as Mesas qiretoras

constituídas na ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, enquanto foi parlamentar, foram realizadas
mediante o pagamento de vantagem indevida, sendo que o Declarante se recorda de ter
recebido propinas nas eleições das Mesas Diretoras em que não participou nos anos de
1999/2003, porém não se recorda o quanto; QUE também não sabe precisar nesse período

6
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(1999/2003) quais os Deputados Estaduais que receberam as vantagens indevida!i para a
apoiar à mesa, mas ouvia conversas entre os parlamentares de que a maioria recebia; QUE
no biênios de 2007/2008 (ocasião em que a Mesa Diretora era composta por JOSÉ RIVA,
I

como Presidente, e SÉRGIO RICARDO, como Primeiro Secretário) e 2009/2010 (ocasião
em que a Mesa Diretora era composta por SÉRGIO RICARDO, como Presidente, e JOSÉ
I
RlVA, como Primeiro Secretário), as eleições das Mesas Diretoras no período em que o

•

Declarante era vice-governador do Estado de Mato Grosso (2007 até 30 de março de 2010)
foram executadas também mediante o pagamento de vantagens indevidas aos De~utados
Estaduais; QUE muito embora o Declarante não tenha participado, tomou conhecimento
dos fatos na época através do que lhe fora narrado pelos próprios parlamentares estaduais

•

que compunham a Mesa Diretora; QUE no período em que o Declarante foi Governador
do Estado de Mato Grosso, compreendido entre os anos de 2010 a 2014, o Declarante se
recorda que nas eleições para as Mesas Diretoras dos biênios de 2011/2012 (JOSÉ RIVA
como Presidente e SÉRGIO RICARDO como 1º Secretário) e 2013/2014 (JOSÉ lUVA como
PRESIDENTE e MAURO SAVI como Primeiro Secretário), o Declarante suplementou o
orçamento inúmeras vezes para pagar, entre outras coisas, a eleição da Mesa Diretora,
sendo que tais fatos foram devidamente acordados entre o Declarante e os membros das

•

•

respectivas Mesas Diretoras; QUE no ano de 2014 JOSÉ RlVA foi afastado por força de
i

decisão judicial do cargo de Presidente da ALMT, tendo ROMOALDO JUNIOR assumido
a Presidência da ALMT; QUE no final do ano de 2014, enquanto ainda era Governador do
I

Estado de Mato Grosso, o Declarante foi procurado pelos Deputados Estaduais
ROMOALDO JÚNIOR (Presidente da Mesa Diretora) e MAURO SAVI (Primeiro
Secretário), sendo que eles pediram para o Declarante suplementar o orçamento da
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA no montante entre R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) a
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) para que eles pudessem pagar a Comprai da Mesa
Diretora para

O

biênio de 2015/2016; QUE o Declarante concordou auxiliar e repassou,

através de suplementação orçamentária, o valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões, de reais)
para a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, sendo que foi informado por tais Deputados que eles
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estavam tentando um empréstimo com WANDERLEY FACHETII TORRES, proprietário
da TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, com a finalidade de pagar a
compra da Mesa Diretora em face dos Deputados Estaduais; QUE WANDERLEY
posteriormente confirmou ao Declarante que fez o empréstimo para ROMOALDO
JÚNIOR e MAURO SAVI, não sabendo se tal empréstimo foi quitado com VAN9ERLEI,
sendo que tal empréstimo o Declarante acredita que girava em tomo de R$ 2.000.000,00

•

(dois milhões de reais); QUE o Declarante sabe que ROMOALDO JÚNIOR e MAURO
I

SAVI acabaram não conseguindo assumir a Mesa Diretora no biênio 2015/2016, pois eles
(ROMOALDO e MAURO SAVI) informaram ao Declarante que a mesa custou R$
,

16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), assumidos por GUILHERME MAtOUF e

•

"NININHO", sendo que o governo de PEDRO TAQUES teria intercedido em favor de
GUILHERME MALOUF e "NININHO" na assunção da Mesa Diretora; QUE o Declarante
esclarece que sempre os integrantes da Mesa Diretora acabam obtendo um benefício
financeiro maior que os demais Deputados, gerando um verdadeiro ciclo vicios~, motivo
pelo qual há grande cobiça por parte dos Deputados Estaduais em assumir a Mesa
Diretora. Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 17h38min do dia 05/05/2017 e
segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa Cristhina Marconi Zago Ribeiro

•

•

Scarmagnani (Procurador

'cuia 1142, Portaria PGR/MPF nO 1'93, de 07

de março de 2017) _~J,m:\iLl~:UiJlillQc=::;;:;:;2~== que digitei o' presente
termo .
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No dia 05 de maio de 2017, às 17h41min, na sede da Procuradoria da República em Mato
Grosso, estando presente a Procuradora da República Vanessa Cristhina Marconi IZago
Ribeiro Scarrnagnani (Portaria PGR/MPF nO 193, de 07 de março de 2017), compareceu o

•

•

Sr. SILVAL DA CUNHA BARBOSA, brasileiro, casado, empresário, ex-Governador do
Estado de Mato Grosso (gestão 2011/2014), nascido em 26/04/1961, natural de
Borrazópolis/PR, filho de Joana da Cunha Barbosa e Antônio da Cunha Barbosa, portador
do Registro Geral nO. 2020025 SS/pR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nO.
335.903.119-91, grau de instrução Superior Completo, residente na Avenida Brasília, nO
235, apto 1901, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP 78045-020, acompanhado
por seu advogado Delio Lins e Silva Junior, inscrito na OABIDF nº 16.649, no interesse e
com fundamento na Notícia de Fato nº 1.00.000.010999/2016-15, em trâmite perante a
Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao Anexo 03 "MENSALINHO PARA OS DEPUTADOS ESTADUAIS": QUE o Declarante tem

'.
•

conhecimento que além das vantagens indevidas que a Mesa Diretora da ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA paga para os Deputados Estaduais na eleição da respectiva mesa, existe
também o pagamento de um "mensalinho" que a Mesa Diretora da ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO paga aos Deputados Estaduais; QUE: O
"mensalinho" é um pagamento mensal que a Mesa Diretora da ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA faz para os Deputados Estaduais para que esses (Deputados Estaduais)
apoiem o Poder Executivo nos projeto de seu interesse, bem corno na aprovaçã~ das
contas do Poder Executivo, sendo que desde que o Declarante assumiu corno parlamentar
estadual no ano de 1999 já existia tal "mensalinho", que já era praticado no governo
DANTE DE OLIVEIRA e que foi praticado até· o final do ano 2014; QUE na primeira
legislatura do Declarante nos anos de 1999/2002 o valor mensal do "mensalinho" girava
em tomo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tendo iniciado em 1999 com R$ 10.000.00 (dez
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mil reais) mensais e terminado a legislatura no ano de 2002 no montante de R$ 20.000,00
(vinte mil reais); QUE durante todo esse tempo (1999 a 2002) tal vantagem indevida era
discutida entre a Mesa Diretora (representando os Deputados Estaduais) com o
Governador do Estado de Mato Grosso DANTE DE OLIVEIRA, sabendo o Declarante que
tais pagamentos não eram feitos através de retornos de serviços executados na
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, mas sim através de valores em espécie que o Governador

•

DANTE DE OLIVEIRA encaminhava para os Deputados Estaduais; QUE esses
pagamentos eram realizados com o fim único e exclusivo para que os Depu'tados
Estaduais apoiassem o governo nos projetos de seu interesse, bem como para aprovação
de suas respectivas contas; QUE o "mensalinho" era pago pelo Governador DANTE DE

•

OLIVEIRA, através dos retornos recebidos do extinto DVOP (Departamento de ViJção e
Obras Públicas), atual SINFRA, sendo que tais valores eram encaminhados para a
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA através do Secretário na época dos fatos JOSÉ CARLOS
I

NOVELLI, atuaimente Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;
QUE no segundo mandato do Declarante (2003 a 2006), o "mensalinho" continuou a ser
pago aos Deputados Estaduais; QUE o Declarante se recorda de ter participado de uma
•
I
reunião em que estavam presentes o Declarante e JOSE RIVA, representando a Mesa

•

•

Diretora da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GOSSO, com então
Governador do Estado de Mato Grosso, BLAIRO BORGES MAGGI e WALDIR TEIS

I

(então Secretário de Fazenda), sendo que tal reunião aconteceu no Palácio Paiaguás; QUE
na reunião foi discutido com BLAIRO MAGGI e WALDIR TEISS, a necessidade de
continuação dos pagamentos das propinas que eram efetuados pelo Poder Executivo em
favor dos Deputados Estaduais ("mensalinho"), pois se os pagamentos cessassem o
Governador BLAIRO MAGGI não teria o apoio dos parlamentares; QUE BLAIRO
MAGGI, juntamente com WALDIR TEIS, concordou com os pagamentos, mas, BLAIRO
MAGGI informou que não efetuaria o pagamento em espécie, e sim suplementaria o
orçamento da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, para que
lá a Mesa Diretora conseguisse os retornos com os serviços prestados e aquisições

n
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realizadas pela ALMT; QUE o Declarante e JOSÉ RIVA concordaram com o que fora
proposto por BLAIRO MAGGI, e assim, durante os anos de 2003 a 2010, o pagamento dos
I

"mensalinhos" para os Deputados Estaduais do Estado de Mato Grosso foi executado pela
Mesa Diretora, com orçamento suplementado, com ciência e concordância do governador
BLAIRO MAGGI; QUE no ano de 2003 o valor do "mensalinho" pago mensalmente para
cada Deputado Estadual foi de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo que terminou a

•

legislatura no ano de 2006 no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); QUE o Declarante
,

tem conhecimento que na legislatura de 2003 a 2006 os seguintes Deputados Estaduais
receberam o "mensalinho", quais sejam: CAMPOS NETO (PFL), CALOS BRITO (PSDB),
CHICO DALTRO (PDT), DILCEU ANTONO DAL BOSCO (PSDB), ELIENE JOSÉ DE

•

LIMA (PSB), HERMÍNIO JOSÉ BARRETO (PR), JOÃO ANTONIO CUIABANO
MALHEIROS (PR), MAURO LUIZ SAVI (PSB), PEDRO SATÉLITE (PSDB), SEBASTIÃO
,

REZENDE (PSC), SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA (PR), JOAQUIM SUCENA (PFL),
CARLÃO (PSDB), ALENCAR SOARES (PSDB), JOSÉ CARLOS DE FREITAS (PPB) e
PASTOR NATANIEL DE JESUS (PMDB); QUE na maioria das aquisições e serviços
contratados pela ALMT havia um "retomo", sabendo afirmar com certeza que o "nltorno"
aconteceu nos pagamentos feitos para a construção da nova sede e nos serviços gráficos;

•

•

,

QUE os pagamentos do "mensalinho" para os Deputados Estaduais acima citados era
executado através de retorno dos serviços prestados na ASSEMBLEIA LEGISLf\TIVA,
sendo que os retornos giravam em torno de 15 % a 25% dos valores pagos aos prestadores
de serviços, sendo que nesse período estava sendo. construída a atual sede da
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, motivo pelo qual as empresas que executavam a construção
I

e demais contratos retornavam de 15% a 25% do valor recebido e no caso dos aditivos o
retorno era de 30% a 50%; QUE o Declarante tem ciência que a empresa pertencente ao Sr.
ANILDO LIMA BARROS, que construiu a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, pagava retorno à
Mesa Diretora na execução desse contrato administrativo, sendo que as propinas eram
entregues diretamente para JOSÉ RIVA e o Declarante, cabendo a ambos repassá-las aos
demais Deputados através do "mensalinho"; QUE o Declarante se recorda que em muitas
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oportunidades, em razão dos prestadores de serviço da ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
atrasarem as propinas, os Deputados Estaduais passavam a exigir os respectivos
pagamentos do Declarante e JOSÉ RIVA, por serem integrantes da Mesa Diretora, sendo
que nessas oportunidades JOSÉ RIVA e o Declarante acabaram contraindo empréstimos
com empresas de fomento para poder repassar as propinas de forma tempestiva aos
Deputados Estaduais, se recordando o Declarante de ter contraído nessa época

•

empréstimos com VALDIR PlRAN e VALCIR PIRAN; QUE no período compreendido
entre os anos de 2007 a 2010, oportunidade em que o Declarante foi eleito vice-governador
do Estado de Mato Grosso na gestão do Governador BLAIRO MAGGI, o Declarante sabe
,

que o "mensalinho" aconteceu da mesma forma e nos mesmos valores, sendo que nessa

•

época o Declarante se recorda de reuniões da Mesa Diretora composta por JOSÉ RIVA e
SÉRGIO RICARDO com o Governador BLAIRO MAGGI e WALDIR TEIS, e a partir do
ano de 2008 com EDER MORAES; QUE nas reuniões discutia-se a necessidade do
Governo do Estado de Mato Grosso suplementar o orçamento da ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA para poder, assim, quitar o pagamento dos "mensalinhos" em face dos
Deputados Estaduais, tendo o Declarante participado de algumas dessas reuniões em que
era tratado tal assunto entre o Governo e Mesa Diretora, frisando o Declarante que EDER

•

•

MORAES ao assumir a Secretaria de Fazenda no ano de 2008, também tinha plena, ciência
de que parte da suplementação orçamentária da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA era
destinada para pagar o "mensalinho" devido aos Deputados Estaduais, vez que
participava das reuniões; QUE no ano de 2010, oportunidade em que o Declarante,assume
o Governo do Estado de Mato Grosso, o pagamento do "mensalinho" devido aos
Deputados Estaduais continuou da mesma forma, sendo pago através de orçamento
inchado

para

a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,

com

constantes

supleméntações

orçamentárias executadas com a finalidade de quitação do "mensalinho", sabendo o
Declarante que tais assuntos eram tratados pelo próprio Declarante com a respectiva Mesa
Diretora representada por JOSÉ RIVA (Presidente) e SÉRGIO RICARDO (Primeiro
Secretário) no biênio 2011/2012 e JOSÉ RIVA (Presidente) e MAURO SAVI (Primeiro
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Secretário) no biênio 2013/2014; QUE com o afastamento de JOSÉ RIVA da Presidência no
ano de 2014, assume tal posto ROMOALDO JÚNIOR, sendo que nesses períodos acima
citados a questão dos pagamentos do "mensalinho" foram tratados e executados com as
Mesas Diretoras respectivas, cabendo à Mesa Diretora) os repasses aos parlamentares;
QUE o Declarante afinna que enquanto foi Governador do Estado de Mato Grosso, no ano
de 2010, houve uma imposição dos Deputados Estaduais de se pagar o "13°",' assim

•

chamado porque enquanto o valor mensal do "mensalinho" era de R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais), no "13°" os parlamentares exigiram o pagamento do "mensalinho"II]ais R$
100.000,00 (cem mil reais); QUE os parlamentares exigiam esse valor do governo no final
do ano, sempre sob o mesmo argumento de aprovar os projetos orçamentários votados

•

nos finais dos anos e respectivas contas do governo; QUE tal assunto foi discutido' com o
Declarante pelos deputados estaduais JOSÉ DOMINGOS FRAGA, WAGNER RAMOS,
MAURO SAVI e BAIANO FILHO, sendo que na reunião o Declarante concordou em
I

repassar o valor de R$ 100.000.00 (cem mil reais) para a maioria dos deputados, sendo que
I

tais pagamentos foram feitos mediante entrega de 17 cheques da faculdade CATHEDRAL,
que o Declarante tornou emprestado com o empresário WANDERLEY FAC':HEITI
TORRES; QUE esses 17 cheques foram emitidos por WANDERLEY TORRES, 1'\0 valor

•

•

individual de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo entregues pelo Declarante a SÉRGIO
I

RICARDO, que foi o responsável por distribuir aos parlamentares; QUE os cheques
emitidos por WANDERLEY FACHETTI TORRES (Faculdade CATHEDRAL) nãb foram
compensados por insuficiência de fundos; QUE diante de tal situação, SÉRGIO RICARDO
procurou o Declarante e sugeriu que fosse tornado empréstimo junto a RICARDO NOVIS
NEVES; QUE o Declarante tomou o empréstimo no valor de R$ 1.700.000,00 (um milhão e
setecentos mil reais) e deixou corno garantia urna nota promissória assinada pelo
Declarante corno avalista e SÉRGIO RICARDO como emitente; QUE o empréstimo
tomado perante RICARDO NOVIS NEVES foi quitado; QUE O Declarante tem ciência que
a mesa diretora, com o aval dos Deputados Estaduais e com a interlocução de GILMAR
FABRIS junto ao governo,

"regulamentou o 'mensalinho' através de lei"; QUE o

5
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I

Declarante tomou conhecimento porque tal fato foi narrado ao Declarante por vários
deputados; QUE a Verba Indenizatória que era aproximadamente de R$18.000,00 (dezoito
mil reais), com o dever de prestar contas, passou a ser aproximadamente R$ 65.000,00
(sessenta e cinco mil reais), sem o dever de prestar contas do dinheiro recebido; QUE até
31/12/2014 os parlamentares recebiam R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) corno
"mensalinho" e a verba indenizatória de aproximadamente 18.000,00 (dezoito mil reais),

•

por meio do aumento da verba indenizatória foi incluído o valor do "mensalinho". Nada
,

mais a declarar, encerro o presente termo às 18h24min do dia 05/05/20] 7 e segue assinado
por todos, inclusive por mim, Vanessa Cristhina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani
'cula 1142, Portaria PGRfMPF nº 193, de 07 de março de

•

2017) _~1.J~Cll.!rQ~!.lW~~::======cq[uue igitei o presente termo .
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No dia 05 de maio de 2017, às 18h25min, na sede da Procuradoria da República em Mato

•

•

Grosso, estando presente a Procuradora da República Vanessa Cristhina Marcqni Zago
Ribeiro Scarmagnani (Portaria PGR/MPF nº 193, de 07 de março de 2017), compareceu o
Sr. SILVAL DA CUNHA BARBOSA, brasileiro, casado, empresário, ex-Governador do
Estado de Mato Grosso (gestão 2011/2014), nascido em 26/04/1961, natural de
Borrazópolis/PR, filho de Joana da Cunha Barbosa e Antônio da Cunha Barbosa, portador
do Registro Geral nº. 2020025 SS/PR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº.
335.903.119-91, grau de instrução Superior Completo, residente na Avenida Brasília, nº
235, apto 1901, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP 78045-020, acompanhado
por seu advogado Dello Lins e Silva Junior, inscrito na OAB/DF nO 16.649, no interesse e
com fundamento na Notícia de Fato nº 1.00.000.010999/2016-15, em trâmite perante a

•

Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao Anexo 04 "PAGAMENTOS DE PROPINAS PARA DEPUTADOS ESTADUAIS COM RECURSOS DO
I

PROGRAMA MT INTEGRADO, OBRAS DA COPA DO MUNDO e INCENTIVOS
FISCAIS"; QUE o Declarante informa que entre os anos de 2012 a 2013, vários Deputados

•

Estaduais fizeram uma reunião (colégio de líderes) entre eles na ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, sendo que participaram dessa reunião a
maioria dos Deputados Estaduais; QUE o tema discutido nessa reunião "foi uma forma de
conseguirem mais dinheiro do governo do Declarante", no entanto, um dos Deputados
Suplentes que estavam presentes nessa reunião, conhecido por "DALTINHO", gravou
tudo o que foi discutido na reunião; QUE de posse dessa gravação, "DALTINHO" passou
a chantagear os Deputados da Mesa Diretora, se utilizando da gravação para se manter no
efetivo exercício do cargo de Deputado Estadual, motivo pelo qual os Deputados
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Estaduais temendo que "DALTINHO" desse publicidade a tal gravação, combinaram
I

entre si para que "DALTINHO" permanecesse no efetivo exercício; QUE para comprovar
os fatos, "DALTINHO" entregou para o Deputado Estadual ROMOALDO JÚNIOR um
"pen drive" com cópia dessa gravação, sendo tal informação passada para o Declarante
pelo próprio ROMOALDO JÚNIOR, JOSÉ RIVA e MAURO SAVI; QUE alguns dias após o
término da reunião realizada na ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, em que foi discutido uma

•

forma de conseguir mais propinas do Declarante, os Deputados Estaduais JOSÉ RIVA,
MAURO SAVI, ROMOALDO JÚNIOR, GILMAR FABRIS, BAIANO FILHO, WAGNER
RAMOS e DILMAR DALBOSCO foram até o Palácio Paiaguás para conversarem com o
Declarante, sendo que nessa conversa exigiram do Declarante vantagens ind'lvidas de

•

"retornos" oriundos das Obras da Copa do Mundo e do programa "MT INTEGRADO",
que é um programa de pavimentação de rodovias no interior do Estado de Mato Grosso
com custo estimado em R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos mil reais); QUE nessa
reunião os Deputados Estaduais acima citados exigiram que o Declarante efetuasse o
repasse do valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por Deputado Estadual; QUE no
caso de recusa eles não aprovariam as contas do Poder Executivo e ainda, criariam
dificuldades tanto na aprovação dos projetos de interesse do Poder Executivo, como

•

•

também no andamento das obras; QUE nessa reunião o Declarante ofereceu aos
Deputados Estaduais repassar a gestão do montante de R$ 400.000.000,00 (quÁtrocentos
milhões) de obras do programa "MT INTEGRADO", para que os Deputados Estaduais
!

conseguissem receber cerca de 3% a 4% de propina das Construtoras; QUE os Deputados
Estaduais não aceitaram tratar diretamente com os empresários, restando combi,nado com
os Deputados Estaduais que o Declarante ficaria responsável em nomear alguém para
receber esse montante de 3% a 4% das construtoras que tinham obras no programa "MT
INTEGRADO" e repassá-las aos Deputados Estaduais; QUE o Declarante se recorda que
os Deputados Estaduais estavam intransigentes em face do valor da propina; mas que
após muita negociação conseguiu fechar com eles no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos
I

mil reais) por Deputado Estadual, sendo que o valor seria parcelado em 12 (doze) parcelas
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de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada; QUE uma vez finalizada as negociações, o
I

Declarante foi conversar com VALDISIO VIRIATO, Secretário Adjunto daSINFRA
(Secretária de Infraestrutura), informando que havia assumido esse compromiss? com os
Deputados Estaduais, pedindo para ele coordenar essa arrecadação em face das
construtoras, tendo VALDISIO aceitado as determinações do Declarante; QUE nao
obstante VALDISIO VIRIATO tenha ficado responsável em receber as propinas das

•

construtoras,

o primeiro contato com os

representantes

das

construforas foi

implementado pelo próprio Declarante, sendo que nas reuniões marcadas o Declarante
dizia que precisaria de ajuda financeira para quitar débitos remanescentes de campanha
eleitoral; QUE a partir desse momento VALDISIO VIRIATO passou a manter

•

o~

contatos

com os representantes das construtoras, recebendo as vantagens indevidas que seriam
utilizadas para o pagamento das propinas exigidas pelos Deputados Estaduais; QUE o
Declarante se recorda que no começo VALDISIO fazia a entrega das propinas das
,

construtoras do programa "MT INTEGRADO" para

O

Declarante; QUE as construtoras

que o Declarante já havia previamente conversado e pagavam o "retorno" eram:
,

CONSTRUTORA GUAXE e ENCOMIND; 3 IRMÃOS ENGENHARIA LIDA;
TERRAPLANAGEM

•

•

EMPREENDIMENTOS

E

CONSTUÇÕES;

LTDA;

CONSTRUTORA

FRANCISCO

CONSTRUTORA

CAMARGO

AGRIMAT

CONSTRUTORA
MARINO;
CAMPOS

RIO

ENGENHARIA
TOCANTINS

CONSTRUTORA
S/A;

DESTESA

JM
E

LIDA;

BASE' DUPLA;
ENGENHARIA

E

CONSTRUÇÕES LIDA; DÍNAMO CONSTRUTORA LIDA; H. L. CONSTRUTORA; OK
CONSTRUÇÃO

E

SERVIÇO

LIDA;

CONSTRUTORA

CAMPESATO;

APUÍ

CONSTRUTORA; CENTRO-OESTE CONSTRUTORA; QUE o Declarante esclarece que a
empresa RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁmAS LIDA iniciou uma etapa da
construção na MT 020, mas o Declarante não manteve contato com a empresa e nem fez
ajuste de eventual 'retorno'; QUE o Declarante esclarece que as empresas ENGEMAT
INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES; CONSTRUTORA VALOR; CONSTRUTORA
RODOVIA; CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LIDA não iniciaram os
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trabalhos de construção das rodovias, por essa razão o Declarante nao procurou as
,

empresas para ajustar eventual "retomo"; QUE posteriormente VALDISIO passou a
entregar diretamente para SILVIO CEZAR CORREA ARAUJO, ex-chefe de

ga~inete

do

Declarante; QUE além de conversar com VALDISIO, o Declarante conversou também com
SILVIO CEZAR CORREA ARAUJO, colocando SILVIO a par da situação; QUE SILVIO foi
a pessoa que o Declarante incumbiu de efetuar os pagamentos das propinas para os

•

Deputados Estaduais, bem como fazer os pagamentos e o controle dos valores pagos em
face dos Deputados Estaduais; QUE SILVIO, além de recolher a propina do MT
INTEGRADO com VALDISIO VIRIATO, também recebia dinheiro diretamente do
Declarante; QUE o dinheiro entregue pelo Declarante a SILVIO tinha como origem ora

•

propina or.iunda das empresas que recebiam recursos do programa MT INTEGRADO, ora
das empresas beneficiadas com incentivos fiscais concedidos pelo Estado, ora das
empresas que executavam obras da Copa da Mundo; QUE o dinheiro oriundo das
empresas beneficiadas com incentivos fiscais concedidos pelo Estado o Declarante recebia
ora direto dos empresários ou por meio de PEDRO NADAF; QUE o dinheiro oriundo das
empresas que executavam as obras da Copa do Mundo era arrecadado por MAURÍCIO
GUIMARÃES, então Secretário de Estado da Copa; QUE SILVIO CÉSAR 'CORREA

•

•

ARAÚJO apenas tinha ciência da origem do dinheiro das empresas que executavam obras
,

do programa MT INTEGRADO, pois o dinheiro oriundo de incentivos fiscais e obras da
Copa era entregue diretamente ao Declarante, que repassava a SILVIO sem citar a origem
do dinheiro; QUE o Declarante tem ciência que as propinas foram pagas para os seguintes
deputados estaduais: ADEMIR BRUNETTO, BAIANO FILHO, DILMAR DAL BOSCO,
DR. ANTONIO AZAMBUJA, EZEQUIEL FONSECA (atualmente deputado federal),
HERMÍNIO J. BARRETO, JOÃO MALHEIROS, LUCIANE BEZERRA, LUIS MARINHO,
;

MAURO SAVI, AIRTON PORTUGUÊS, JOSÉ RIVA, ROMOALDO JÚNIOR, SEBASTIÃO
REZENDE, WAGNER RAMOS, WALTER RABELO, ZÉ DOMINGOS, 9NDANIR
BORTOLINI (NININHO), PEDRO SATÉLITE, EMANUEL PINHEIRO, ALEXANDRE
CESAR, GILMAR FABRIS; QUE o Declarante se recorda que quando os pagamentos
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atrasavam era constantemente procurado por vários desses Deputados Estaduais
cobrando esse valor de propina, ainda, se recorda de ter recebido cobrança desses valores
dos seguintes parlamentares: ADEMIR BRUNETIO, BAIANO FILHO, DILMAR DAL
BOSCO, DR. ANTONIO AZAMBUJA, EZEQUIEL FONSECA (atualmente Deputado
Federal), HERMÍNIO J. BARRETO, JOÃO MALHEIROS, LUCIANE BEZERRA, MAURO
SAVI, AIRTON PORTUGUÊS, JOSÉ RIVA, ROMOALDO JÚNIOR, SEBASTIÃO

•

•

REZENDE, WAGNER RAMOS, WALTER RABELO, ZÉ DOMINGOS, ONDANIR
,

BORTOLINI (NININHO), PEDRO SATÉLITE, EMANUEL PINHEIRO e GILMAR
FABRIS; QUE esses Deputados Estaduais também pressionaram muito SILVIO CESAR
CORREA ARAÚJO (então chefe de gabinete), que era o responsável pela distribuição do
dinheiro; QUE o Declarante tem ciência que dos R$ 600.000,00 (seiscentos mil

r~ais),

que

eram destinados aos Deputados Estaduais, o valor não foi pago na sua totalidade,
sabendo que MAURO SAVI e ROMOALDO JÚNIOR eram as pessoas incumbidas de
auxiliar nesses repasses aos demais Deputados; QUE referente a ex-Deputada Estadual
LUCIANE BEZERRA, atualmente prefeita de Juara!MT, o Declarante sabe que lill valor foi
pago na integralidade, pois além dos R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) de propina pelas
,

obras do programa "MT INTEGRADO", o Declarante acabou se comprometendo a pagar

•

mais R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para LUCIANE, pois ela sempre cobrava o
i

Declarante esse valor em razão de uma quota de óleo diesel, que LUCIANE alegava ter
pago do bolso dela para a cidade de Juara, pois segundo ela o governo havia feito o
I

•

compromisso e não havia honrado; QUE após as cobranças de LUCIANE BEZERRA, o
Declarante acabou concordando em pagar esse valor de R$ 400.000,00

(quatro~entos

mil

reais) referentes ao óleo diesel, motivo pelo qual o compromisso assumido com LUCIANE
BEZERRA estava em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); QUE LUCIANE BEZERRA
procurou o Declarante várias vezes cobrando esse valor, sendo que ela dizia que não
queria mais discutir com SILVIO CEZAR CORREA ARAUJO, oportunidade em que ela
pediu para que PEDRO NADAF (Secretário da Casa Civil no governo do Oeclarante)
ficasse incumbido do pagamento dessa dívida com ela; QUE o Declarante concordou e

---------------------------------------------------------------------------- i
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determinou que PEDRO concluísse o pagamento, pois SILVIO havia pago R$ 300.000,00
(trezentos mil reais), tendo o Declarante pedido para PEDRO NADAF quitar o restante,
sendo que tal valor foi quitado na sua integralidade no ano de 2014; QUE o Declarante se
recorda que durante os pagamentos das propinas em face dos Deputados Estaduais,
devido as cobranças insistentes com os atrasos nos pagamentos, SILVIO CEZAR f=ORREA
ARAUJO gravou a entrega de tais propinas aos Deputados Estaduais; QUE SILVIO

•

instalou uma câmera em seu gabinete, gravando a entrega de tais propinas para os
,

Deputados Estaduais abaixo relacionados: HERMÍNIO J. BARRETO, EMANUEL
PINHEIRO (atualmente prefeito de Cu iabá/MT), LUCIANE BEZERRA (atualmente
prefeita de Juara/MT), AIRTON RONDINO (AIRTON PORTUGUÊS), JOSÉ DOMINGOS

•

FRAGA, EZEQUIEL FONSECA (atualmente deputado federal), ANTÔNIO AZAMBUJA e
ALEXANDRE CESAR; QUE os parlamentares BAIANO FILHO e GILMAR FABRIS
aparecem na gravação, mas não receberam naquele exato momento; QUE o Declarante
esclarece que no ano de 2015, foi instaurada uma COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO (CPI DAS OBRAS DO COPA DO MUNDO) pela ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO para apurar supostas irregtllaridades
praticadas pelo Declarante na condução das obras; QUE a CPI era composta pelos

•

•

seguintes membros: Deputado Estadual Oscar Bezerra, na qualidade de PreSidente da
CPI. tendo como relator o Deputado Estadual MAURO SAVI, sendo composta ainda pelos
Deputados Estaduais WAGNER RAMOS, SILVANO DO AMARAL e I DILMAR
DALBOSCO; QUE dos 5 (cinco) Deputados que compõem a CPI, 03 (três) deles receberam
propinas por desvios de obra públicas na gestão do Declarante, quais sejam: iWAGNER
RAMOS, DILMAR DALBOSCO e MAURO SAVI, sendo que o Presidente de tal CPI,
OSCAR BEZERRA, é casado com LUCIANE BEZERRA, que também recebeu propina
paga pelo Declarante oriundos dos desvios de obras públicas; QUE o Declarante frisa que
no que concerne a VALDISIO JULIANO VIRIATO, que era a pessoa responsável por
receber as propinas das empreiteiras na SINFRA, VALDISIO sempre externou para o
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Declarante, VALDISIO acabou concordando em praticar tais fatos. Nada mais a declarar,
encerro o presente termo às 19h45min do dia 05/05/2017 e segue assinado por todos,
inclusive por mim, Vanessa Cristhina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani (Procuradora da
República, (1atrícula 1142, Portaria

PG~/MPF

n Q 193, de 07 de março de 2017)

V.ffr\~!JI\C------;q~;; digitei O presente termo .

•

•

Declarante

ÚLGÃ-~
Delio Lins e Silva Junior
Advo ado - OAB/DF nO 16.649

. son Ro rigues de Souza E
Delegado de Polícia Fed ai

•

•

Gr~d~~'

Escrivã de Polícia Federal- mat. 19.383

~de O~ive'ra

Omote
Agente de Polícia Federal- mat. 18.659
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No dia 08 de maio de 2017, às 13h45min, na sede da Procuradoria da República em Mato
Grosso, estando presente a Procuradora da República Vanessa Cristhina Marconi Zago
Ribeiro Scarmagnani (Portaria PGR/MPF nº 193, de 07 de março de 2017), compareceu o

•

•

Sr. SILVAL DA CUNHA BARBOSA, brasileiro, casado, empresário, ex-Governador do
Estado de Mato Grosso (gestão 2011/2014), nascido em 26/04/1961, natural de
Borrazópolis/PR, filho de Joana da Cunha Barbosa e Antônio da Cunha Barbosa, portador
,

do Registro Geral nO. 2020025 SS/PR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº.
335.903.119-91, grau de instrução Superior Completo, residente na Avenida Brasília, nO
235, apto 1901, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP 78045-020, acompanhado
por seu advogado Delio Lins e Silva Junior, inscrito na OABjDF nº 16.649, no interesse e
com fundamento na Notícia de Fato nO 1.00.000.010999/2016-15, em trâmite perante a
Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao Anexo 05 - "CPI
,

DAS OBRAS DA COPA DO MUNDO - ALMT": QUE o Declarante se recorda que no ano

de 2015 foi instaurada pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO
GROSSO uma COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI) visando apu'rar
eventuais irregularidades nas obras da COPA DO MUNDO, sendo que tal CP! era
presidida pelo Deputado Estadual OSCAR BEZERRA, tendo como relator o

•

deput~do

MAURO SAVl, sendo composta também pelos Deputados Estaduais WAGNER RAMOS,
SILVANO DO AMARAL e DILMAR DALBOSCO; QUE o Declarante se recorda que no
ano de 2015 foi procurado algumas vezes por DEVAIR VALIM DE MELO, que o
Declarante já conhecia de muitos anos atrás em razão dele ter sido Prefeito do Município
de Nobres, sabendo o Declarante que ele agia como lobista do Deputado Estadual OSCAR
BEZERRA; QUE no ano de 2015, DEVAIR VALIM DE MELO procurou o Declarante em
várias oportunidades, sendo que ele dizia representar o presidente da Comissão da CP]
DAS OBRAS DA COPA DO MUNDO O

AR BEZERRA: QUE DEVAIR VALIM disse ao

'tr'
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Declarante que o deputado OSCAR BEZERRA queria receber R$ 15 milhões de reais para
que a CPI não prosperasse, sendo que DEVAIR dizia que OSCAR BEZERRA falava em
nome dos demais deputados integrantes da CPI, sendo que com o pagamento da propina,
que seria dividida entre todos os deputados que compunham a CPI, eles conseguiriam
arquivá-Ia; QUE o Declarante se recorda que após inúmeras reuniões com

DEVA~R
,

VALIM, que ocorreram na maioria das vezes no Escritório do illho do Declarante, tendo
as pessoas que trabalham no Escritório presenciado as visitas de DEVAIR no local; QUE o
Declarante pediu para esse (DEVAIR) marcar uma reunião com o próprio OSCAR
BEZERRA, pois

•

O

Declarante queria saber se ele realmente falava em nome dos

parlamentares, tendo DEVAIR dito que traria o deputado OSCAR BEZERA, em pessoa,
para negociar diretamente com o Declarante; QUE o Declarante se recorda que foi
contatado por DEVAIR VALIM pela manhã, sendo que DEVAIR disse que a reunião que o
Declarante havia pedido aconteceria naquele dia, tendo ele dito que apanharia, o
Declarante em sua residência e levá-lo até o encontro; QUE cerca de uma hora depois,
DEVAIR chegou em sua residência em uma camionete de cor escura, tendo o Declarante
adentrado no veículo de DEVAIR; QUE DEVAIR ligou para OSCAR BEZERRA, na frente
do Declarante, e agendou um encontro pela manhã com OSCAR BEZERRA no pátio do

•

•

mercado BIG LAR, situado no bairro Três Américas; QUE o Declarante se deslocou até o
ponto de encontro marcado, qual seja, no pátio do mercado BIG LAR do Jardim Três
Américas, juntamente e no veículo de DEVAIR; QUE alguns minutos depois, OSCAR
BEZERRA chegou no local sozinho, tendo DEVAIR saído de seu carro, oportunidade em
que OSCAR BEZERRA adentrou no carro de DEVAIR; QUE o Declarante conversou 'com
OSCAR BEZERRA, dentro do veículo de DEVAIR, e OSCAR BEZERRA disse que poderia
fazer um acordo com o Declarante, pois dizia que o Declarante havia ficado com muito
dinheiro das obras da Copa e que tinha que dividir; QUE OSCAR BEZERRA pediu R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais) para isentar o Declarante no relatório final da CFI das
OBRAS DA COPA DO MUNDO; QUE o Declarante disse que não teria tal valor para dar,
sendo que OSCAR BEZERRA dizia par

2
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Declarante disse a OSCAR BEZERRA que pensaria no assunto; QUE OSCAR BEZERRA
,

disse ao Declarante que estava devendo muito e pediu a quantia de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) como forma de sinal e de um "gesto" de que negociaria; QUE o
Declarante concordou com o pagamento desse valor, oportunidade em que OSCAR
BEZERRA passou o número de uma conta bancária, dizendo que era para depositar os R$
200.000,00 (duzentos mil reais) nessa conta; QUE essa conta era de uma "factoring" que
OSCAR BEZERRA estava devendo; QUE o Declarante, dentro de um intervalo que ~ão

•

excede 02 (dois) dias, efetuou o depósito de R$ 100.000,00 (cem mil reais) no dia
18/08/2015 em favor da "factoring" "FAMA FOMENTO MERCANTIL", na conta bancária
do BANCO SICREDI, agência 0417, conta bancária nO 2749408 e mais um depósito de R$

•

100.000,00 (cem mil reais) no dia 19/08/2015 para a mesma "factoring" (comprovantes em
anexo); QUE esses depósitos foram executados através da empresa JOSÉ DONA
CONSTRUTORA ME; QUE os proprietários da empresa eram sócios de uma árei) da
fazenda (Fazenda Matão) do irmão do Declarante (ANTONIO DA CUNHA BARBOSA
FILHO); QUE o Declarante pediu para ANTONIO BARBOSA efetuar o depósito nesse
valor para a conta indicada pelo Declarante; QUE o Declarante combinou nesse encontro
com OSCAR BEZERRA que depois conversaria mais sobre o assunto, pois o Declarante

•

•

faria uma contraproposta em face do valor pedido por OSCAR BEZERRA; QUE no
entanto, pouco tempo depois, mais precisamente no dia 15 de setembro de 2015, foi
deflagrada a primeira fase da "OPERAÇÃO SODOMA", tendo o Declarante no dia 17 de
setembro sido preso, motivo pelo qual a negociação ficou suspensa; QUE em meados do
ano de 2016, WAGNER RAMOS, deputado e membro da "CPI DAS OBRAS DA COPA",
procurou o filho do Declarante (RODRIGO BARBOSA) dizendo para RODRIGO que ele
(WAGNER) estaria em nome do deputado OSCAR BEZERRA e demais deputados
estaduais membros da CPI DAS OBRAS DA COPA voltando a negociar os valores de
propina para isentar a responsabi]jdade do Declarante no relatório final da aludida CPI;
QUE após tal conversa, o Declarante orientou RODRIGO a prosseguir nas negoaiações,
pedindo para ele (RODRIGO) gr

ar as reuniões; QUE o Declarante sabe dizer que
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RODRIGO BARBOSA manteve algumas conversas com WAGNER RAMOS discutindo os
,

valores da propina; QUE após negociações com WAGNER RAMOS, chegou-se ao valor de
R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) de propina para isentar o Declarante da CPI DAIS
OBRAS DA COPA; QUE o Declarante sabe dizer que RODRIGO gravou uma dessas
reuniões em que foi negociado entre WAGNER RAMOS e RODRIGO BARBOSA o valpr
da propina; QUE o único valor efetivamente pago pelo Declarante foi a quantia de R$
200.000,00 (duzentos mil reais) já descrita acima; QUE após a prisão do Declarante, ~a
,

Operação Sodoma, OSCAR BEZERRA não mais procurou o Declarante. Nada mais a
declarar, encerro o presente termo às 14h04min do dia 08/05/2017 e segue assinado por

•

todos, inclusive por mim, Vanessa Cristhina Marconi Zago Ribeiro Scarmagn~i
,

a República, matrícula 1142, P<;>rtaria PGR/MPF nO 193, de 07 de março de
digitei o presente termo.

~.I:anteL

•

•

A

Delio Lins e Silva Junior
Adv
do - OAB/DF nO 16.649

e
elegado de Polícia Fede

6;~~ j
Escrivã de

POlíci~- mal. 19.383

~de ~li

rruda

.

eira Omote
Agente de Polícia Fe eral- mal. 18.659
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Associado: JOSE E DONA CONSTRUTORA ME

Coopenrtlva: 0812

OOOO5, L

Conta Corrtnte: 76551-1

TED Outra Titularidade
NíIrI'IerO deConttole:
Instltulçto:
Coopera1tvaf~êneill:

TIpo de Contll.

Des1Tno;

Gonla OIIsUno:

BANCOBRAOESCOS.~ •

0417
Corrta COrrant&

2749408

FlIVOI"6CIdo:

FJ>.NA FOMENTO MERCANTil

CPFICNF'J:

10.4S9,354IOOO1-33

Cata Tl'8I15ferencla:

1910812Cl15

HonI Tl1Insfer6nda:

01:32:42

\lalota Tranl1llr1r(R$):
FIIUIUdade:

•

1112r0414

100.000,00

CREDITO EM CONTA

MI)\!YD Transferência:

Identificador:
Tarifa (R$):
~enllcaçllo

EI8Ir6nIca:

2,"
0A65.FEFB.FF6D.C0E7D6OC.CD11.B1B6.05F7

·Alrlnaç6ceàrNIfollNlZ8da.Scr... ~~a~o.pIdIIeo<\III~OQ/'I\PI'OW·<l\e·
• OI ~ di~o:. do de I'OIp:nMbiIldIde do \IIu/I~o
s...liF_)CJ(Om~lCIPt*e~~)

OWJ m4TIo{DnlllRQOooJ
SM:CI'ID0724l'22C
Oi,r,ti:ft,oeoae.10251'
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Anoclado: JOSE E DONA CONSTRUTORA ME

Cooperativa: 0812

Impresso em 11W8f2015 15:29:43

TED Outra Titularidade
Número de Cornrole;

•

Conta Corrente: 76551-1

11\StIuIçêo:

CoopenllivalAQt!ndl:

rapo do COnta Dea1no:
Conta De!.llno:
FaVOlllCiclo:

CPFICNPJ:

Data Tranllfertnda:
Hora Transhl!&ncla:

Valor. Tnnsfwir CR$I;
Flnetidade:

111211252

BANCO BRAOESCO SA

0417

Conta COrrente
2749408
FAMA. FOMENTO MERCANTil
10.~.3So4IOOOl-33

18109J2a15
1~:29:<!I3

100..000,00
CREDITO EM CONTA

Mot/w TIMSfer!nda:

Identlbdor:
Tlrtfa (R$):
Aulllnlicilçlo E1etmniea:

2,40
6FBQ.1BC7.DEr.!.SSF1.2071.3820.2152.3275
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No dia 08 de maio de 2017, às 14h05min, na sede da Procuradoria da República em Mato
I

Grosso, estando presente a Procuradora da República Vanessa Cristhina Marconi Zago
Ribeiro Scarmagnani (Portaria PGR/MPF nº 193, de 07 de março de 2017), compareceu o

•

•

Sr. SILVAL DA CUNHA BARBOSA, brasileiro, casado, empresário, ex-Governador do
Estado de Mato Grosso (gestão 2011/2014), nascido em 26/04/1961, natural de
Borrazópolis/PR, filho de Joana da Cunha Barbosa e Antônio da Cunha Barbosa, portador
do Registro Geral nº. 2020025 SS/pR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nO.
335.903.119-91, grau de instrução Superior Completo, residente na Avenida Brasília, nº
235, apto 1901, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP 78045-020, acompanhado
,

por seu advogado Delio Lins e Silva Junior, inscrito na OAB/DF nº 16.649, no interesse e
com fundamento na Notícia de Fato n Q 1.00.000.010999/2016-15, em trâmite perante a
Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao Anexo 06 - "TCE ,

,

COMPRA DE VAGA ALENCAR SOARES E SERGIO RICARDO": QUE o ex-governador do

•

Estado de Mato Grosso (2003 a 2010), BLAIRO BORGES MAGGI, atualmente Ministro da
,

Agricultura, fez uma viagem oficial à África do Sul, acreditando o Declarante que foi no
ano de 2009; QUE a mencionada viagem tinha por objetivo a definição das Sedes da Copa
do Mundo de 2014; QUE entre as autoridades que acompanhavam BLAIRO MAGGI nessa

•

I

viagem estava o Conselheiro do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO
GROSSO, ALENCAR SOARES; QUE em conversa com BLAIRO MAGGI, na I aludida
viagem, ALENCAR SOARES informou que estava se aposentado do TRIBUNAL DE
CONTAS, bem como que teria vendido sua vaga para SÉRGIO RICARDO, que na época
dos fatos era Deputado Estadual do Estado de Mato Grosso; QUE BLAIRO MAGGi, nessa
oportunidade, pediu para que ALENCAR SOARES reconsiderasse sua decisão, tendo
solicitado para que ALENCAR SOARES ficasse no TRIBUNAL por mais um

te~po,

haja

vista que BLAIRO MAGGI gosta a de indicar urna pessoa de sua confiança para a

0/
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respectiva vaga de ALENCAR SOARES; QUE BLAIRO MAGGI não combinava
I

politicamente com SÉRGIO RICARDO, sendo sempre externado por BLAIRO MAGGI
essa situação nos bastidores, pois SÉRGIO RICARDO não tinha "posição firme do que era
ajustado para votação no plenário da ALMT" e também BLAIRO MAGGI tinha intenção
de indicar outra pessoa, de sua confiança, nessa vaga de ALENCAR SOARES; QUE o
Conselheiro ALENCAR SOARES, no entanto, disse que já havia vendido a vaga para o

•

atual Conselheiro SÉRGIO RICARDO pelo valor de R$ 8.000.000,00 (oito milh'ões de
reais), tendo, inclusive, recebido de forma antecipada o valor de R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais) como parte do pagamento; QUE BLAIRO MAeGI em
conversa com ALENCAR SOARES, conseguiu convencê-lo a permanecer no TRIBUNAL

•

DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em contrapartida ALENCAR
SOARES pedido R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais); QUE BLAIRO MAGGI
,

concordou e determinou a EDER MORAES, então Secretário de Fazenda, que
providenciasse o pagamento dos R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) para
,

ALENCAR SOARES; QUE o Declarante sabe dizer que EDER MORAES tomou
empréstimo no montante de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) perante o
I

empresário "JÚNIOR MENDONÇA" (GÉRCIO MARCELINO MENDONÇA JUNIOR);

•

•

QUE ÉDER DE MORAES recebeu a quantia de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de, reais) e
entregou a ALENCAR SOARES; QUE o Declarante sabe dizer, segundo ÉDER DE
MORAES DIAS, que o montante de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais)
foi repassado a ALENCAR SOARES por meio de cheque, devendo este valor ser restituído
a SÉRGIO RICARDO como desfazimento do negócio; QUE o Declarante ouviu doi próprio
SÉRGIO RICARDO que a devolução da quantia de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais) foi aplicada por ele na aquisição de um canal de televisão, n~ cidade
de Cuiabá, adquirida de CHICO GALINDO (FRANCISCO GALINDO); QUE o outro
montante de R$ 1.500.00,00 (um milhão e quinhentos mil reais) foi repassado a ALENCAR
SOARES, segundo ÉDER DE MORAES, como uma "compensação" por ter permanecido
I

no cargo; QUE como forma de convencimento foi dito a ALENCAR SOARES
/
2

•
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aguardasse mais um pouco, pois logo completaria 05 (cinco) anos e com sua 'saída
receberia aposentadoria integral pelo cargo de Conselheiro do TCE; QUE o Decl<lrante
tomou ciência de que ALENCAR SOARES não renunciaria mais o cargo de Conselheiro
do TCE por meio de BLAIRO MAGGI e, depois, através de EDER MORAES, que também
confirmou tal informação e acrescentou ter recebido tal valor com "JUNIOR
MENDONÇA" para pagar ALENCAR SOARES; QUE algum tempo depois, em 2012, o

•

Declarante tomou conhecimento de que SERGIO RICARDO e ALENCAR SÓARES
voltaram a negociar a vaga no TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO
I

GROSSO; QUE o Declarante tomou conhecimento que SERGIO RICARDO teria adquirido
a vaga de ALENCAR SOARES pelo valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) a R$

•

,

12.000.000,00 (doze milhões de reais); QUE o Declarante tomou conhecimento da

negociação ocorrida no ano de 2012 através de SÉRGIO RICARDO, pois na época em que
eles estavam negociando a venda da vaga, esse (SÉRGIO RICARDO) procurou o
,

Declarante perguntado se ele sancionaria o ato normativo de sua nomeação elaborado
pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA; QUE o Declarante disse a SÉRGIO RICARDO que não
se oporia, tendo em vista que a vaga era da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA; QUE com a
concordância do Declarante, SÉRGIO RICARDO acabou concretizando a negociação com

•

•

ALENCAR SOARES; QUE o decreto de nomeação de SÉRGIO RICARDO para a vaga no
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO foi feito no ano de 2012; QUE
o Declarante tem conhecimento que a escolha para as vagas do TRIBUNAL DE c;0NTAS
DO ESTADO DE MATO GROSSO são realizadas de forma alternada entre o PODER
EXECUTIVO e o PODER LEGISLATIVO, ou seja, uma vaga de escolha do, PODER
EXECUTIVO e as seguintes de escolha do PODER LEGISLATIVO (são duas), e assim
sucessivamente; QUE a vaga vendida por ALENCAR SOARES a SERGIO RICARDO seria
de nomeação da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, cabendo ao Declarante apenas sali'cionar o
ato normativo nomeando SERGIO RICARDO para o TRIBUNAL DE

CONT~S;

QUE

embora o Declarante não tenha auxiliado SÉRGIO RICARDO diretamente com recurso do
,

governo para aquisição da vaga

I
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orçamentária a pedido da Mesa Diretora da ALMT; QUE nessa época, 2011/2012,
ocorreram reuniões entre o Declarante, JOSÉ GERALDO RNA e SÉRGIO RICARDO para
tratar da suplementação do orçamento, vez que seria a contribuição do governo para
auxiliar SÉRGIO RICARDO; QUE o Declarante não tem conhecimento dos atos praticados
pela Mesa Diretora da ALMT para reaver tal recurso; QUE o Declarante não presenciou e
não ouviu dizer que tenha ocorrido eventual resistência pelos membros do TCE

•

bu

pelos

servidores do TCE em relação à nomeação do Conselheiro SÉRGIO RICARDO; QUE o
Declarante tomou conhecimento que ALENCAR SOARES se aposentou e resolveu investir
em propriedade na região de Barra do Garças, ao que parece, em criação de
I

carneir%velha. Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 14h40mirt do dia

•

08/05/2017 e segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa Cristhina Marconi
Zago Ribeiro Scarmagnani (Procurado~da República, matrícula 1142, portari,a PGR/MPF

~ A.L

nº 193, de 07 de março de 2017)

que, digitei o

presente termo.

d Cunha Barbosa,

•

•

i?1:;te L

~~,

Rodrig es
uza
Delegado de Polícia Federal

(Í~~~~J
Escrivã de

polí~al- mat. 19.383
,

A~

O i:ei a Omote
Agente de Polícia Federal- mato 18.659
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DECRETO
DECRETO N"

1.135,

DE 14 DE

MAIO

DE 2!l12.

o GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das suas atribulçOes
legais e considerando o Prooesso n~.12554212012, da Secretaria do Estado de Educaçao, Rlsolve
exonera, a pedido, o servidor DEYAlR MARCELO DE ALMEIDA, RG n".757835-SSP/MT, cargo
de Prolessor de Educaç!o Bésica, Matricula n".79298, Vinculo 03, lotado na EE "14 de Fevereiro",
mUl"licipiodll Ponlase LaoordalMT, a partir de 12 de marçode2012.

DIspõe sobre retlficaçllo do Decreto n' 2.173 de 21
de dezembrO ckl1989, publicado no Diério Oficial da
meama data.

Pe.!éciO Pai3gués, em Cuiebá, 14 de

ooor61

o GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das alrlbuiç6&s que
lhe ronlere o inciso 111. do art. 66 da Constituição Estadual e considerando o constante no proçesso
n' 135538r2012 e apenso processo 183211/2012.
DECRETA:
Art. 1· Fica ReUflCSdo em Dane o ~t:1Cto n" 2.173. de 21 de dez"mbro dI! 1989.
publicado no Diério Of~lal da masma data, página 03/12. a partir da data da pubUcaç,Oo, Qua estabilizou
a sorvidora ROSILENE SILVA ALVES, CPF n"921.704.121-15, RG. n" 0284600-4 SSP/MT, no cargo
do Ajudante de Serviços Gerais, Classe B, Ref. 09, para fins de regulllrlzaçlio Funcionai.
Onda se 16: RosUone Silva Alves ...
L<JIa-sfl: Rosilene Uma Alves.
ATO N' 7.779/2012.

Art, 2" Este Decreto entra em vigor na data de sua pubHcação.
Palécio Pa!aguás, em Cuiabá, 14 de maiO de 2012, 191· da Independência e
124°da

Repúb~ca.

~

/

o GOVERNADOR DO ESTADO DE MATOGROSSD, no usoda~ suasatribuiçOes
Ioga;s a considerando o Processo 0".12531912012, da Secretaria do Estedo do Educaç,Oo, resolve
Ollonern" pedido, o servidor WILLlAM KENNEDY DO AMARAL SOUZA, RG n".0273354-SSP/AC,
car90 de Prot~SOf de ECSUtação Bé31c8, Matricula n".227119, Vinculo 01,Iotedo ne EE "Mercedes de
Paula Soda", municlpio de Várzea Grande/MT. a partir de 19 da março de 2012.
Pelécio Paiaguâs, am Cuiabá, 14 de maio de 2012.
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ATO DO GOVERNADOR

ATO N" 7.78012012.
ATO N' 7.776/2012.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, 1'10 uso das sues Iltribuições
legais e corn;iderando o Processo n·.153614/2012, da Secretaria de EslaÓQ de Educação, resolve
ellonerllf ti pooido. a servidora AOEYAIR TERESA DA SILVA, RG n".<lS83292-5SP/MT, cargo do
ApoiO AdminiStrativo Educacional, Matricula nO.236078, Vfoculo OI, lotado na EE "Souza Bandeira",
municlpio do Cuiabá/MT, a partir da 28 de março de 2012.

o GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das
i
que lha confere o artigo 49, § :ZO, Inciso li, da Constltuiçêo Estadual, com a nove redaçao
pela Emenda COnstitucional n" 08, de 15 da dezembro de 1993, resolve nomear o Senhur SÉRGIO
RICARDO DE ALMEIDA para ocupar a vaga no cargo de Coosetleiro do Tribunal de Contas do
Estado de Mato Grosso, conforme aprovação ronllda na Resolução n e 2.459, de 09 da maio de 2012,
da A$Semblólé Legislativa do Estado.
Paléclo Pa!agués. em Cuiabá, 14 de maio de 2012.

~

~€:eoSA
ATO N"7.781f2012,

ATOW7_777f2012.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das SUBS atribuiçOes
legais e ronsiderando o Processo n".115479/2012, da Secretaria de Estado de Educ;açlio, resolve
exonarer a pedido, o servidor ALEXANDRE VICENTE AGUIAR, RG nO.96368a-5SPIMS, cargo de
Apolo Administrativo Educacional, Matricula 0".227411, Vinculo 01. lotado ns EE ·Proressora Maria
EIl;a Ferreira IMeio", município de RondOrlÓpolis/MT, a partir de 29 de fevereiro de 2012.

o GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no U~ das atribuições
que lhe são conferidas pelo Art. 66, Indsos UI e XI da COnstituição Estadual.
Considerando o disposto no inciso 11 do Art, 129 da Constitulçllu Estadual;
COl"llllderando o disposto no incl30 \I do M. 37 da ConslitvlçAo Federal;
CoMidorandO o Edital n. 004J2009-SADJMT, que dispõe sobre o ConCl,rrso
Púb~co para a Carreira dOS ProfiSSionais da Educação Básica, pubftcado no Oiário OfICiai do Estado
de Maio Grosso de 27 do julho de 2009:
Considerando a ClasstnCllçio Geral do Concurso Publico publicada no Olaria
Oflcial do Estado de Mato Grosso através dos Editais Comp1ementaros n. 39, 40 a 41, bem como sua
HomologaçAo, publ!cado por meio do Edital Complementar n. 42, em 30 de junho 2010.
Considerando a reliflCaçâo através do Edital Complementar n. 44 publiçado no
Diário Oficial de 16 de junho d1:I2011:
Considorando os termos do Processo n. 22609312012-SAO
Considerando, finalmente o que determina os subilens 19.3 e 19.5 do Edital n.
004l2009-SADIMT.
RESOLVE:
Nomear para a SecRltprftl de Estado da
especificado, a Céndideta que segue:

Ed~o

• SEOUC, no cargo abaIXO

PÓLO: CUIABA - MUNICIPIO: POCONE
CARGO: PROFESSOR DA eoUCAÇAO BÁSICA - ÁREA: MATEMÁTICA
Ct.ASS

INSCAlÇAO

'OME

NASCIMENTO
2~I2·1S7

GOVERNO 00 ESTADO DE ""TO GROSSO

SeO'"""8.'

''''p'.n
•• OH<!.!
v.rH«.r • ... In_t . . .

"~m'"!"".çlo.
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No dia 08 de maio de 2017, às 15hlOmin, na sede da Procuradoria da República em Mato
Grosso, estando presente a Procuradora da República Vanessa Cristhina Marconi Zago
Ribeiro Scarmagnani (Portaria PGR/MPF nº 193, de 07 de março de 2017), compareceu o

•
•

Sr. SILVAL DA CUNHA BARBOSA, brasileiro, casado, empresário, ex-Governador do'
Estado de Mato Grosso (gestão 2011/2014), nascido em 26/04/1961, natural de
Borrazópolis/PR, filho de Joana da Cunha Barbosa e Antônio da Cunha Barbosa, portadot
do Registro Geral nO. 2020025 SS/PR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nO,
335.903.119-91, grau de instrução Superior Completo, residente na Avenida Brasília, nO
235, apto 1901, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá/MT CEP 78045-020, acompanhado
por seu advogado Delio Lins e Silva Junior, inscrito na OAB/DF nº 16.649, no interesse e
com fundamento na Notícia de Fato nO 1.00.000.010999/2016-15, em trâmite perante ~
Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao Anexo 07 "SUSPENSÃO DAS OBRAS DO MT INTEGRADO POR FALTA DE PAGAMENTO DE
PROPINAS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO": QUE 9

Declarante se recorda que no ano de 2013, foi procurado pelo então Presidente do
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso JOSÉ CARLOS NOVELLI, sendo que tal
encontro aconteceu no gabinete do Declarante no Palácio Paiaguás; QUE nesse encontro

•

NOVELLI disse ao Declarante que os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
estavam descontentes com os andamentos das obras do programa MT INTEGRADO,
OBRAS DA COPA, OBRAS DO DNIT, obras pagas via "PROGRAMA PETROBRÁS",
dentre outros casos; QUE NOVELLI disse que o Ministério Público Estadual estaria
questionando tais obras e que estava com dificuldades em impedir que os Conselheiros do
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso não criassem empecilhos aos andamentos

r
X,}

das obras; QUE nessa conversa o Declarante percebeu que NOVELLI, em nome dos

Conselheiros, estava criando uma s' rie de obstácu los para pedir ~roPina ao, Declarante,

(U
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sendo que na conversa o Declarante foi direto com NOVELLI, indagando-o: "O que é que
esse pessoal está querendo? Você podia ver o que é que eles querem para não prejudicar
os andamentos das obras e me fala", tendo NOVELLI dito nessa reunião que conversaria
com os demais conselheiros, verificando o quanto eles queriam para não impedir os
andamentos das obras da Copa do Mundo e demais programas; QUE o DeclaraJte se
recorda que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso chegou, inclusive, a

•

suspender as licitações do "PROGRAMA MT INTEGRADO" por decisão do Conselheiro
SÉRGIO RICARDO, como forma de obrigar o Declarante a pagar as propinas exigidas
I

nessa época; QUE alguns dias depois NOVELLI retornou ao gabinete do Declarante,
dizendo que havia conversado com os demais Conselheiros e que seria preciso pagar R$

•

70.000.000,00 (setenta milhões de reais) a eles (Conselheiros) para que não houvesse
obstruções por parte do Tribunal de Contas de Mato Grosso em face do andamento das
obras; QUE a propina serviria também para que os Conselheiros pudessem

apro~ar as

contas do governo do Declarante; QUE no caso de não pagamento do valor exigido o
Declarante não teria suas contas aprovados pelo Tribunal de Contas e, ainda, os
programas de obras seriam interrompidos e obstaculizados; QUE nessa conversa
NOVELLI informou que as propinas seriam divididas entre ele (JOSÉ CARLOS

•

•

NOVELLI) e os conselheiros ANTONIO JOAQUIM, atual presidente do Tribunal de
Contas do Estado de Mato Grosso, WALDIR TEIS (atualmente Conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado de Mato Grosso), SÉRGIO RICARDO (atualmente Conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso) e WALTER ALBANO (atuallnente
Conselheiro do Estado de Mato Grosso); QUE o Declarante informou a NOVELLI que não
teria como pagar esse valor e, após longa negociação, acertaram em R$ 53.000.000,00
(cinquenta e três milhões de reais); QUE NOVELLI exigia que tal valor fosse pago em 1
(um) ano, tendo o Declarante dito que não seria possível, e assim fecharam as tratativas no
valor aproximado de R$ 53.000.000,00 (cinquenta e três milhões de reais) a ser pago em 18
(dezoito) vezes; QUE para esse pagamento o Conselheiro NOVELLl exigiu que o
Declarante assinasse 36 (trinta e seis) notas promissórias no valor total aproximado de R$

2

r
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53.000.000,00 (cinquenta e três milhões de reais), a serem pagas em 18 meses; QUE foram
emitidas 36 notas promissórias, pois a cada parcela de pagamento (18 parcelas) 'eram
quitadas duas, pois o Conselheiro NOVELLI pediu que o valor da parcela' fosse
desmembrado em duas notas promissórias, não sabendo dizer o Declarante

po~

qual

razão; QUE as 02 (duas) notas promissórias que venciam em cada um dos 18 meses, urna
era no valor aproximado de R$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais) e a
I

•

•

outra no valor aproximado de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais); QUE o
Conselheiro NOVELLI dizia ao Declarante que precisava das notas promissórias
devidamente assinadas pelo Declarante para que ele (NOVELLI) pudesse comprova~ para
os demais conselheiros que tinham a garantia do pagamento das propinas; QUE o
Declarante concordou com a exigência de NOVELLI de subscrever as 36 (trinta e seis)
notas promissórias, mandando SILVIO CESAR CORREA ARAUJO, chefe de gabinete do
Declarante, confeccionar as 36 (trinta e seis) notas promissórias e entregá-las em mãos ao
I

Conselheiro NOVELLI no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso; QUE o
Declarante se recorda que em uma dessas reuniões o próprio Conselheiro NOVELLI
sugeriu ao Declarante que os pagamentos de parte dessas propinas fossem
operacionalizados através da empresa GENDOC SISTEMAS E EMPREENDIMENTOS

•

•

LTDA, pois segundo NOVELLI tal empresa tinha contrato com

O

Tribunal de Contas e já

tinha urna relação de extrema confiança com NOVELLI nas tratativas perante o Tribunal
de Contas; QUE a empresa GENDOC poderia ser utilizada pelo Declarante para os
I

pagamentos das propinas destinadas aos Conselheiros citados; QUE o responsável pela
empresa GENDOC era WALDISNEY, pessoa de confiança de NOVELLI; QUE NOVELLI
informou ao Declarante que se o Executivo aderisse através de suas Secretarias 'a uma
licitação vencida pela GENDOC na SAD, essa (GENDOC) poderia devolver para
NOVELLI 50% dos valores pagos pelo Executivo; QUE o Declarante concordou

~

pediu

para que alguns Secretários que aderissem a essa licitação da GENDOC, que era um
serviço de digitalização de documentos; QUE o Declarante se recorda, ainda, de ter
,

pedido para MAURICIO GUIMARÃES, Secretário da SECOPA, CINÉSIO NUNES DE
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OLIVEIRA, Secretário da SINFRA e ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO, Secretário da
SEPLAN para que tais Secretários, através das suas respectivas secretarias, aderissem à
licitação da GENDOC perante a SAD, podendo também ter solicitado a outros secretários,
,

contudo no momento não se lembra; QUE o pedido do Declarante foi aceito pelos
secretários citados, tendo sido iniciada as adesões e execução dos contratos em face de tais
secretarias; QUE conforme o Poder Executivo ia efetuando o pagamento para a GENDOC,
essa (GENDOC) repassava as propinas perante o Conselheiro NOVELLI, que por sua vez,
ia amortizando os valores devidos de propina pelo Declarante que havia sido e>;:igidas
pelos Conselheiros do Tribunal de Contas do ESTADO DE MATO GROSSO; QUE o
,

•

Declarante tem ciência de que a GENDOC repassou as propinas para o Conselheiro
I

NOVELLI porque conforme o Estado de Mato Grosso realizava os pagamentos para a
GENDOC, NOVELLI devolvia as notas promissórias assinadas pelo Declarante no valor
que ele percebia da GENDOC; QUE o Declarante se recorda que inicialmente não
informou a outros Secretários sobre os pedidos de propina solicitados pelos

Cons~lheiros

do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, excetuando-se SILVIO CEZAR
CORREA ARAUJO que foi a pessoa que o Declarante pediu para confeccionar e entregar
as notas promissórias que garantiriam o pagamento das propinas; QUE SILVIO CEZAR,

•

•

após confeccionar as notas promissórias, levou ao Declarante para colher sua asSinatura
como emitente, não tendo avalista na operação; QUE, no entanto, com o passar de;> tempo
foi obrigado a informar alguns de seus secretários acerca das extorsões que estava
sofrendo para que eles pudessem auxiliar o Declarante no levantamento de valores para
poder quitar o compromisso assumido perante os Conselheiros do TCE; QUE e~pôs tal
situação para os Secretários PEDRO NADAF (Casa Civil), MARCEL DE CURSI (secretário
de

Fazenda),

ARNALDO

ALVES

(Secretária

de

Planejamento)

e

MAURÍCIO

GUIMARÃES (Secretária da Copa do Mundo), sobre as extorsões dos Conselheiros do
I

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, sendo determinado pelo Declarante a tais
secretários que os auxiliassem a operacionalizar os pagamentos; QUE o Declarante se
recorda que após o 'acerto' com N VELLl, o Declarante informou a PEDRO 'NADAF

,
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sobre os pagamentos das propinas em face do Tribunal do Contas do Estado de, Mato
Grosso, fato que PEDRO NADAF acabou comentando para SÉRGIO RICARDO no
Tribunal de Contas sobre os pagamentos das propinas; QUE ao ter ciência de que PEDRO
NADAF também tinha conhecimento desse assunto, NOVELLI se irritou com Declarante;
QUE o Declarante se justificou ao conselheiro dizendo que PEDRO era de sua confiança e
que não teria como operacionalizar um pagamento naquele montante sem o
,

•

conhecimento do Secretário da Casa Civil, eis que é o articulador dos demais secretários;
,

QUE posteriormente foi marcada uma reunião entre NOVELLI, o Declarante e !i'EDRO
NADAF no gabinete do Declarante no Palácio Paiaguás; QUE NOVELLI, nessa .-eunião,
advertiu PEDRO NADAF para que não comentasse sobre os pagamentos das propinas
destinadas aos Conselheiros do TCE com mais ninguém; QUE o Declarante tem' ciência
que sobre a empresa GENDOC, cujo proprietário é o Sr. WALOlSNEY DA CUNHA
AMORIM, a maior parte dos contratos firmados por tal empresa com o Poder Exe~tivo, a
,

partir do acordo firmado com o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, 50% do
valor pago pelo Executivo destinado a empresa GENDOC, descontando os va]ores de
,

tributos, eram utilizados para o pagamento das propinas aos Conselheiros do TCE; QUE
não sabe precisar ao certo o vaIar total que foi pago pela GENDOC ao Tribunal de Contas,

•

•

mas como já dito, 50% descontados os impostos, retomavam para os Conselheiros do TCE
como propina, sendo tal fato de conhecimento do representante da empresa GENDOC
que era quem fazia pessoalmente os pagamentos ao conselheiro NOVELLI; QUE o
Declarante se recorda de um encontro que manteve com WALDISNEY acreditando que
tenha ocorrido no ano de 2013, ao lado da Arena Pantanal; QUE esse encontro foi
motivado por um problema no primeiro pagamento para os Conselheiros do TCE, pois o
combinado inicialmente era que WALOlSNEY devolvesse o dinheiro par" PEDRO
NADAF, que por sua vez, ficaria responsável em fazer a entrega para o TCE; QUE nesse
encontro com WALOlSNEY, o Declarante (65 99981-1246 e 65 99997-0116 - institucional)
pediu para ele (WALOlSNEY) efetuar o pagamento diretamente para NOVELLI sem
intermediários do Executivo; QUE

ALDISNEY concordou, oportunidade e)n que ele

5
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começou repassar os 50% dos valores recebidos do Executivos diretamente para o
Conselheiro NOVELLI; QUE o Declarante tinha conhecimento de que os valores,foram
pagos, pois NOVELLI devolvia as notas promissórias conforme os pagamentos, além do
que PEDRO NADAF auxiliava o Declarante nesse controle; QUE a primeira devolução
dos 50% da GENDOC se deu por meio de cheques e esses cheques foram entregues ao
Conselheiro NOVELLI; QUE PEDRO NADAF (Secretário da Casa Civil) era o responsável

•

em contatar NOVELLI após o Executivo efetuar os repasses para a GENDOC, sendo que
com os pagamentos NOVELLI ia devolvendo as notas promissórias assinadas pelo
Declarante como garantia dos pagamentos das propinas; QUE algumas vezes PEDRO
NADAF ficou incumbido de pegar as notas promissórias com Novelli após os

•

pagamentos, outras vezes era o próprio Declarante quem as pegava com NOVELLI; QUE
outra forma encontrada de operacionalizar o pagamento da quantia aproximad'a de R$
53.000.000,00 (cinquenta e três milhões de reais) aos Conselheiros do TCE se deu por meio
do repasse a NOVELLI da quantia aproximada de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais),
por meio de cheques recebidos pelo Declarante de GENIR MARTELLI; QUE os cheques
são referentes a retornos que o Declarante percebeu das empresas de Transporte do
Estado de Mato Grosso, em razão de tê-las auxiliado na fruição de créditos tr,ibutários;

•

•

QUE do montante de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), a quantia de R$ 2.000.000,00
(dois milhões de reais) foram em cheques da pessoa física ou jurídica do GRUPO
MARTELLI, sendo que os valores dos cheques eram de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
cada, tendo sido entregue para NOVELLI 40 (quarenta) cheques nesse valor; QUE o
Declarante acredita, salvo engano, que nesses cheques emitidos por GENIR MARTELLI
,

ou sua empresa fez uma pequena marca de caneta com a inscrição "TC",

sen~o

"T" em

um canto do titulo e "C" em outro canto; QUE além desses cheques do GRUPO
MARTELLI, o Declarante repassou para NOVELLI aproximadamente R$ 4.000.000,00
(quatro milhões de reais) em cheques, sendo que as entregas ocorreram em 2 (duas) ou 3
(três) oportunidades, sendo que tais cheques o Declarante recebeu de GENm. MARTELLI,

C(f'

se recordando que tais cártulas eram de outras empresas do segmento de transportadoras, (
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bem como de clientes das transportadoras; QUE as entregas dos cheques foram feitas pelo
Declarante em mãos para NOVELLI no gabinete do Declarante; QUE o Declarante se
recorda, outrossim, de ter utilizado para o pagamento das propinas que foram destinadas
aos membros do TCE de valores recebidos de 'retornos' das Construtoras que prestavam
serviços na SINFRA no programa "MT INTEGRADO" e PROGRAMA DA PETROBRÁS,
que eram controlados por VALDISIO VIRIATO, Secretário Adjunto da SINFRA por ordem

•

•

do Declarante; QUE além dos 'retornos' mencionados acima, Declarante se recorda de ter
utilizado para o pagamento das propinas que foram destinadas aos membros do rCE de
valores recebidos de 'retornos' da empresa JBS; QUE os pagamentos das Construtoras
algumas vezes aconteciam em espécie, outras vezes em cheques; QUE o Declarante ainda
se recorda que no ano de 2014 houve um atraso nos pagamentos das propinas aos
Conselheiros do TCE, oportunidade em que foi procurado pelo Conselheiro SERGIO
RICARDO no gabinete do Declarante; QUE SÉRGIO RICARDO cobrou nesse enFontro o
pagamento das propinas combinados com o Conselheiro NOVELLI; QUE nesse encontro
o Declarante reclamou com SÉRGIO RICARDO da pressão que estava sofrendo ·do TCE,
pois já havia pago em tomo de R$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais) da propina
combinada, ao passo que alguns dias após essa reclamação o próprio Conselheiro SÉRGIO

•

•

RICARDO teria colocado empecilhos nos andamentos das obras do MT INTEGRADO;
QUE após as dificuldades lançadas por SÉRGIO RICARDO, o Declarante agendou de
maneira insistente uma reunião com o Conselheiro NOVELLI; QUE nessa reunião,
realizada no então gabinete do Declarante, foi reassumido o compromisso de pagar as
propinas combinadas anteriormente até o final do ano de 2014, o que acabou acontecendo
das seguintes maneiras: a) em 2014 ainda faltava pagar aproximadamente l{$
30.000.000,00 (trinta milhões de reais) da propina devida aos Conselheiros do TCE,
oportunidade em que PEDRO NADAF, na época dos fatos Secretário da Casa Civil do
Estado de Mato Grosso, sugeriu que fizessem a desapropriação de uma área situada no
bairro Jardim l{enascer para amortizar a dívida; QUE PEDRO NADAF negociou o retomo
de 50% - cerca de R$ 16.000.0000,00 (dezesseis milhões de reais) com o advogado da
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LIDA;
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Declarante

tem

conhecimento de que a desapropriação foi paga entre os meses de novembro e dezembro
de 2014; QUE PEDRO NADAF foi a pessoa incumbida pelo Declarante de repassar os
valores percebidos de retomo para o Conselheiro NOVELLI, tendo sido repassado dessa
desapropriação o valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) para os Conselheiros
do TCE, pois 1.000.000,00 (um milhão de reais) o Declarante lembra de ter ouvido de

•

PEDRO NADAF que a empresa VALLE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LIDA descontaria
dos pagamentos da propina, pois tal valor seria correspondente ao valor que a empresa
teria doado para o Deputado Federal CARLOS BEZERRA para a campanha eleitoral, pois
CARLOS BEZERRA teria se comprometido em ajudar a empresa no recebimento dessa

•

desapropriação junto ao Governo do Estado de Mato Grosso em troca da doação; QUE o
montante de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) foi pago mediante

chequ~s;

QUE

na aludida desapropriação do bairro Renascer foi repassado aos Conselheiros dp TCE o
valor aproximado de R$ ]5.000.000,00 (quinze milhões de reais), sendo que o Estado
pagou para a empresa PROVALLE INCORPORADORA LIMITADA o montante
aproximado de R$ 33.000.000,00 (trinta e três milhões de reais); QUE o Declarante tomou
conhecimento que os pagamentos das propinas foram efetuadas por outra empresa do

•

•

grupo, através de cheques, sendo que os últimos cheques voltaram por insuficiência de
fundos no valor aproximado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), tendo NOVELLI
cobrado o Declarante o pagamento desse valor no ano de 2015; QUE já fora do governo, o
Declarante foi até o gabinete do Conselheiro NOVELLI para tratar sobre a aprovação de
suas contas de governo de 2014; QUE nessa reunião, NOVELLI narrou ao Declarante que
os últimos cheques voltaram por insuficiência de fundos no valor aproximado de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais), e que alguns Conselheiros estavam reclamando dessa
situação; QUE o Declarante ficou sabendo através de PEDRO NADAF, enquanto estavam
presos no Centro de Custódia da Capital, que os Conselheiros do TCE procuraram o então
Secretário da SEPLAN, ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO, para que este realizasse o
desconto dos cheques no mercado', QUE o Declarante somente tomou conhetimento da

t?(
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participação de ARNALDO nesse evento mediante relato de PEDRO NADAF; QUE após
o efetivo recebimento dos referidos cheques, ARNALDO recebeu em contrapartida uma
comissão pela troca desses cheques por dinheiro; QUE o Declarante se recorda' de ter
ouvido de PEDRO NADAF que o Deputado Federal CARLOS BEZERRA teria sido a
pessoa que levou o advogado da empresa até PEDRO NADAF para tratar da
desapropriação; b) QUE visando quitar o restante da dívida com o TCE, ficou ainda
combinado entre o Declarante e o conselheiro NOVELLI que o Executivo suplementaria o
orçamento do TCE em R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) para que os
Conselheiros conseguissem retirar em torno de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)

•

devidos de propina, ou seja, aproximadamente 50% desse valor através de contratações de
serviços internos do Tribunal de Contas; QUE a suplementação ocorria de mensal e no
valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); QUE o Declarante não se recorda, mas
acredita que a primeira parcela tenha sido de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e as
demais parcelas no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);' QUE a
suplementação começou em junho ou julho de 2014, terminando em dezembro de 2014, o
,

que possibilitaria que os Conselheiros retirassem o restante do valor devido de propinas
nos serviços a serem executados pelo próprio TCE; QUE o Declarante tem certeza que

•

•

houve suplementação do Estado de Mato Grosso para o Tribunal de Contas de ,um valor
superior a R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), sendo que desse .valor R$
35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) de suplementação orçameçtária foi
destinada ao Tribunal de Contas para que os Conselheiros conseguissem, obter os
respectivos retornos em torno de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) em serviços
executados no local, sendo tal fato combinado com os conselheiros NOVELLI e SERGIO
RICARDO; QUE para a suplementação do orçamento, o Declarante determinou que os
secretários ARNALDO ALVES (SEPLAN) e MARCEL CURSI (SEFAZ) provid'enciassem
um decreto de suplementação orçamentária da SEPLAN e o pagamento dos re~rsos pela
SEFAZ; QUE MARCEL e ARNALDO tomaram conhecimento após executar a: ordem do
Declarante; QUE o Declarante tem ciência de que todo o valor combinado de propina aos
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Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, qual seja, R$ 53.000.000,00
(cinquenta e três milhões de reais) foi devidamente paga na forma explicada, excetuandose apenas os últimos cheques que não foram compensados da desapropr.iação da área
situada no bairro Jardim Renascer, em torno de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); QUE
apesar de quase quitar o valor total da propina exigida, não foram devolvidas ao
Declarante 04 (quatro) notas promissórias do total das 36 (trinta e seis) exigidas pelo

•

•

Conselheiro NOVELLI no início dos pagamentos das propinas; QUE o Declarante se
recorda que em meados do ano de 2015 foi procurado pelo advogado RICARDO
ALMEIDA, querendo marcar um encontro com o Declarante, sendo que ao ir até o
Escritório de Ricardo Almeida para saber do que se tratava, situado na avenida Rubens de
Mendonça, o advogado disse ao Declarante que estaria de posse de 04 (quatro) notas
promissórias assinadas pelo Declarante, tendo RICARDO ALMEIDA na ocasião mostrado
tais notas promissórias ao Declarante através de cópias fotografadas armazenadas em seu
,

aparelho celular; QUE nessa ocasião RICARDO ALMEIDA disse que representava o
credor SÉRGIO RICARDO e que estava em nome de seu cliente cobrando aquele:valor do
Declarante; QUE naquele momento o Declarante viu que as notas promissórias mostradas

•

•

por RICARDO ALMEIDA em seu aparelho celular eram as que o Declarante havia dado
de garantia para os pagamentos das propinas aos Conselheiros do TCE, tendo assim
respondido a RlCARDO ALMEIDA de que já teria pago tal crédito e que falaria
pessoalmente com o cliente de RICARDO ALMEIDA, o conselheiro SÉRGIO RICARDO;
QUE cerca de um ou dois dias depois o Declarante foi até o TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MATO GROSSO conversar com NOVELLI, tendo exposto a situação de que
estaria sendo cobrado pelas notas promissórias dadas em garantia aos pagamentos das
propinas; QUE NOVELLI disse ao Declarante que era um absurdo e que conversaria com
,

SÉRGIO RICARDO, sendo que alguns meses depois o Declarante foi preso e não teve
mais contato com tais pessoas; QUE o Declarante se recorda que, alguns anos atrás, o
Declarante marcou uma reunião com SÉRGIO RICARDO no escr.itório dele ,(SÉRGIO); ~
QUE ao comparecer no escritório de RICARDO ALMEIDA, o Declarante constatou que

10

'(

2%~

Ministério Público Federal

GAB/PGR
FII, oooo74

era o mesmo escritório que se reuniu com SÉRGIO RICARDO em outra ocasião. Nada
mais a declarar, encerro o presente termo às 16h42min do dia 08/05/2017 e segue assinado
por todos, inclusive por mim, Vanessa Cristhina Marconi Zago Ribeiro Scarm,agnani
a República, matrícula 11,42, Portaria PGR/MPF nº 193, de 07 de março de
2017) _~~1J.ffii!'fJ~ti.!Ll1~:::====~_ que digitei o presente termo .

•

•
•

aI

êLranL~4-L
Delio Lins e Silva Junior
Advogado - OAB/DF n Q 16,649

~~""

Agente de Polícia Federal- mat. 18,659

•
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ANExom

rocesso:

"
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~.~e Orçamenb\rIa:
Fr1D1 • SECRETARIA, DE ESTADO 00 MEIO AMBIENTE
-~~~

OE
"..

-ESTADO

SiIiobsnoEl!adodo MatlGlnao

'.

r.;:cI!'5SO:
nldade Orçarnontérla:
Fi!"
.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEro AMBiENTE
• ~ do ~ SóidoI

\1,0:'

no Estado do MaIDGtasso _toaioolll)J9oo

ESTllOO

no~l.IriDO!)

FIsiat

1,

~'01

_TRIBUNAL DE CONTAS 00 ESTADO DE MATO GROSSO

roeesso:

~OId8d1l OrçamenUriD;

,

1301 • JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO OROSSO

OECRETO ORÇAMENTARlO N"
ACE:

DE 02 DE

MAIO

OE 2014.

-ESTADO

7· MslllJleoçêodaSer.içosAotninl:ltratfvoaGe","

,,,.

~lllIl"ltId!I(PercooI:uaI)

6tBF\sk:a

110,

Abre no Orçamento Fiscal e da SeglJridade Social, Crédito Suplementar por Revemo por ECOnomia OrçamenUn18 em ravor de Orglo (8) do Estado de Mato Grosso, paTa reforço de dotaçOe9
constantes da lei orçamenté.ria vlgentc_
,

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no U&o das etibuiçOes que fie confere o Artigo 66, Inciso
111, da ConstillJlçio E:slaclual, e conforme o di5pOSto na Lei n·l0.037, de 30 de downbro de 2013 e lei li" 9.970, de()2 de

DE MATO GROSSO

-~-

.

OECRETA:

DECRETO ORCAMENTARlO NO

109, - DE 02 DE

MAIO

DE 2014.

.

Abre no Orçamento Fiscal e da Segurklade Social, Crédito Supfementar por Excesso de Ar-

recadaçllo em favor de órglo {ai do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotaçoes constanorçamentária VIgente.
GOVERNADOR 00 ESTAOO DE MATO GROSSO, !lO uso das atibuiÇÕEls que Ihll confere o Artigo 66, Inciso
'm, da Conslil!Jlçllo EslDdua~ e conlorme o disposto na Lei n"10.037, de 30 de dezembro de 2013 e Lei n·9.970, de (12 de
ogostode 2013.

,

UMDADE ORÇAMENTARIA
101

VALOR SUPLEMENTADO

1.500.ooo,~

UDlTORIA GERAL DO ESTADO

1.600.D~~

OTAl

m_.

Art 2" OS rec.nos nacessàrios é exacuçao do dlsposID no rigo l' cIecornrio de RovsrIAo por Eronornla Ilya-

DECRETA:

I

npo: 181
PROCESSO FlPLAN N"

I•

i

Art 1° FICa aberto no OrçamenID Fisc:aI e da SeglX!dado Soc:IaI do Estado, constante da lei rf 10.037, em f8llCl"
d8(o) AUDITORIA GERAL DO ESTADO, ()6ãto Sllpkr.nen:ar de Rewuão por Ec:ononu Q-çanant'ria 00 valor de R$
1.500.ooo,OO(um mll1l1o e qulnherrm mil reais), piI1I atander és prt9'Mlações constarrtes 00(5) Anexo(sj I de caila pr0cesso illalrante deste Decnt.o

Ali. I' Flc.a abertn no ()"çamen\O Fiscal, da ~ Social do Esla:lo, amstan!, da Lei nO 10.037, em fllYOl"
~~a) Q-gão{Sl iIb.m:o ralac:ionado{s), CJédito Sup\arn«rta" por Ex!;8$SO de Mecadação no valor total de R$ 3.800.000,00
(Vês milhões e oilDcenlDs mil reais), p!!flI aI9nd~ as progra,'naç(les ronstanmsno(s) Anexo(s) ! de cada processo lnm.;,ml9
(!este DetJ'e1D,

Palâcio PBlaguãs, em ClAlIbâ, 02 ele maio de 2014,

UNIDADE ORÇAMENTARIA
2101

126"da Repliblca

~

Tipo: 180
PROCESSO
FlPLANN'

19~da Indepandênc:laa

~,='OBA

:A.LOR SUPLEMENTADO

uoo.ooo

IBONAL OE CONTAS 00 ESTADO OE MATO GROSSO

uao.ooo,oc

OTAL

Ali. 2' Osreru'llOS necessáios hxacuçAo do disposto no at.
ente da reversla dos Fundos Esia:luals vincular:los ao Poder Executivo

j'

dEIalrreI10 de Excesso de Moeadaç.kl prOVllni·

M 3' Este DeaatD entra em W;;or na data de sua publica0;».
Pa\3cio Palaguâs, em CUIabá, 02 do mao de 2014, 193"da Indepondênda a 126"BiI Rep(Jb1ca

•
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ANEXai

CRtOlTOADIClONAL
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RABALHO
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~
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, "'''

11 "..... 1"'1 1" ,'."'''.'

OOTAÇAoA SUPLEMENTAR

00

fNlOADf: ORÇAMENTARIA, 2101 - TRIBUNAL DE CONTAS 00 ESTADO DE MATO GROSSO

".
'"

~I '" I "'I""

,."
,.,

ROCESSO

,uS

U. NADAf
c... c"..

.fI d.

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

,"o PAOE

00.
,~

,

"'"
"" ..,
.,,,

ESPECIFICAÇAo
~~do~A""'.,~

GsaIs . RE~ VI- SUl
GesIIO do TecnaIog;, do lrlIomIaçâo
-REGlAOVI-$Ul

,,
"
,"

..... '" '""
..... '00 '"' "'

onu "0

NATUREZA

OTALGERAL:

'00

"O

VALOR

600000,0(

ANEXO 111

3200000,0(
3.800.oaa,

ANEXO 11

DOTAÇAo A ANULAR

OTAl FISCAl.:

,
o.
o.

OTAL SEGURIDADE:
OTAlOERAl:

.f.

GOVERNO DO ESTAOO OE MAro GROSSO

e~<'~U,18 t~ "'dmlnlo""çlo· ImQru •• Otlel.1
..... 1nO'u,' Dlgltol _ C IIquI .q u, P
v, ,lllel' I osoln Itur 8

,

I
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00007b

Vl - oertidão da Praleitura ~nldpal do onde está domiciliada
seMço p;n a socied~ M peb mef'lOS 02 (oois) 1\1\00 !lO Estado de MaIo Grosso,

li

ONG, atestando a prestaçao de

DECRETO ORCAMENTARIO

Art 60 O CONSEflA tlmará púbica, através. de !lf1XaÇko em mll'aL a relação das entidades. insmtas e llabl~tadas pisa concorrerem à elalç!lo.
Art 7" AsInSlrições poderl'lJ ser ifl1lugnadas por melo de requermento encleraçado ao Presidente
da Comiss&! Julgaclln, ~damente protocolado na Seaetaia do CONSEMA, lIté 4lI (quS"enta e D111l) haras após a
fixaç!o em mll'al da reIaçAo das entidades !nscritas..
Parágrafo único. A Comiss&! Julglldora deddiâ a$ Impugnaç6l!' ll1) P'Bl0 de 48 (quS"tlllta e
ollll) horas, publcondo a sua declsAo no lrtr10 do CONSEtAA.
Art. 8" AAudiência Publica serãreaftzada na seguinte ordem:
I - a':lertIKa de ees:slo;
11 -votaç50;

DECRETO ORCAMENTARlO W ' ... 120.... ' DE 12 DE

MAIO

i

DE 2014.

O,.m,,",'o Flscsl e da Segur1dade Social. Crédito Suplementar por Anulação em favor
Estado de Mato Grosso, para reforço de dotaçOes constantes da lei orçamen-

O GOVERNADOR 00 ESTADO DE MATO GROSSO, no uso dll$ aIJlbulções que lhe confere o Artigo 66, Inciso
Estadual. e wrrtorma odisposkl na lei fi" 10.037, de 30 ele dezeml:ro ele 2013 o U!i n09.970, da 02 de

DECRETA:

lU - apuraçAa dosYOkls; e
IV - proclamação do resultado.
Art 9" Para elercar o direito de YOto, o repruonl:llnte da errtldade reguamanta Insaita, seldon-

ttrUâ à mesa, recebenoo a cédula vistarja, oode dl!Vllfã BSa8Vel" o nome de OJ~) entidades do &eU sagmenio, deposltando-a na uma Indicada.

Art 1° FICa aberto no <Xçamento Ascal e da 5agll'klade Sc:dal 00 ~o, constante da U!i nO 10.037, em favor
dCl(s) Orgoo(s) abaixo re\acionaóo(s), Crédito SuplementK por Anulação nova1or total de R$lo.134.900,DO (de~ milhões e
çemo e trfnta e quatro mlI e novecentos reais), pil"8 atender BS progrllfl"laç6es constan1s$ 110(5) Ane~o(8) I de çada pfOCBSSO
Integoota daskl D8Çf8to.

Parágrafo unlco. Cada procurador t6 podor:l rept"eSBtlUf uma ünlca entidade p!J3 votaçio.

Art tO Apufadoo IlSvotos depois deprMndidasasVll98sprevistasno S"l5", ilclSMI, n e 111 des-

te decmo, as vagas aventuamente remanescentes aeroo preenchklas pe!asentklades mais votadas, Indopendenl!mente
de vIooJlaçio à bllcia hi!tow8!lca.

Art. 12 Asenlidades e/ftllas encamlnhlll"oo ao CONSEtAA, no jJ'"a20 de1O{dez) dias, ep6saproda-

m!lÇig do resultado, o nome de seusrepr~ (!IIuIw e sup~) pa-a nomeação governamental
CI)flt/r dadata

Art 13 Os órgãos e enlidades Imegtlllltes do CONSEMA terAo um mandato de 02 (do!s)
da posse.

•
OECRETON"

tII"IOS li

Art. 14 Este dearnentra em viga na data de sua pubicaçao.

M 2" OS reClJrSOs neçessâlos à elecução do c:isposto no S"l l' de«llTefão da ardaçAo de dabções orçamentiIias, conIormelncllcado no(a) Ana~o(s) U do(s) respectiYO(s) prooosso(s~

Art. 3" Este Oeaelo 8I"Ilra em.,;gar na dm de sua pt.rblicaçlio.

Art 15 FICa revogado oOeaeto ~ 1.159,de 28 de maio de 2012.
PaI.!do Pelagub, em Culabâ, 12 de maio de 2014, 193' da Independência e 126° da RepUbb.

Palãclo Paiagub. em Cuiab', 09 de maio de 2014,193" da Independência el"l6"da RepütJIca.

s~

~BO"

2.353

DE 12 DE

MAIO

DE 2014.

Concede 8 Med.Blha dI!! Mérito Policiai ao
policiai civil adiante Indicado.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atr1buiQOes que lhe
COIIf1n o Artigo 66. illd30 111, da Constituição Estadual, e tendo em vista o dlspo$tl) nosAligtos 209 & 217 da lei CompIe-

menta" n' 407, da 30 da junho de 2010;
ConSdatando a proposta IundamentPr:lo paio Oeieo;lado Geral da Policia Judlciooa CMI, baseada
em decisiio do ConseflO Superl..- de Policia realizada em 15 de abril de 2014, nos tannosdo ildso Ddo Artigo 2[)9 da lei
~n'40712010,

,.,

DECRETA:
Art. 1- FICa oonce!ida a Medalha de Mérito Policiai, na categor1& Ouro, ao poicial civil

adlanle nominado'

1- Esrrnão de Policia '~senI3do':
- AntOnio Lourenço

Art. 2" EstB Oeeroto ontra em vigor na da1a de sua publK:11çoo, com eleitos rolrDms a 15 de
llbrilde 2014.

11
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DiáriG::''Üficial

I'Terça Feira, 27 de Maio de 20 J 4

N° 2629
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DECRETO ORÇAMENTARIO N°

144, _ DE 27 DE

MAIO

~.,".

, ""Aoo " ..'0 ,"osso
'o~,

,

"

•.

.

~ooo.•

~.S"

IFI

DE 2014.

Abre no Orçamento Fileal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulaçlo em ravor
de Orgia (8) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotaçoes constantes da lei orvamen'6r1a vigente.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das WIbulQ5es qll9 fie col1'felll o Artigo 66, IIlCiso
111, da ConstiMtAo Esladua\, e comorma o disposttl Ralei rf' 10.037, de 30 de dezemlrn de 2013 e Lei n"9.970, de 02 de
agosto de 2013.

,...

",o.

I~100, ..,

DeCRETA:

• O' ",,.00'

"o",,,,
I.'I~'

~I F ~ ,~

W"

'" ,. I m.

Art. l' FICa aberto no Orçamento ASC<!I 11 da Segllidao1e Soda! do Estado, GOn5lanto da Lei n'10.037, em lavor
órgão(s) abaIXo rIlIacionado(~). CródilD Suplementar por Anulação no vaU total da R$ 658.137,74 (88iscentos e
cilquenta e olto mil e cento B IIt1ta e selo reais e setenta B quatro Ql!ntaYOs). para at!ll'lder as prDgrMlaç69s consta~s
oo(s)AnaxO(s) I de cada j.tOCBSSO Integrante deste Deaeto.
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DECRETO ORCAMENTARlO
DECRETO ORÇAMENTARIO tr

Abre no Orçamento Fiscal e

di

167,

Seguridade Social, Crédito

DE 06 DE

JUNHO

DE 2014.

S~~~::,~::~.:,~,:;~:'~:;:~'O~~.:::::~

de Orgllo (s) do Estado de Mato Grosso, pare reforço de dotaçOes

I

tArla vigente.
o GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atriluiQôes que tle confere OAf1igo 66, If)Ciso
111, da ConstituÇão Estadual, e oonItmle o disposto na Lei nO 10.037, de 30 de ~embro de 2013 11 Lei n"9.970, de 02 de
agosto de 21113.

OECRETA:
Ast. 1· Aca aberto no Orçamento Fiscal e da SeglJid9de Social do Estado, oonstanta da Lei ri" 10,037,

doIs) Ól'gão(Sl abaixo 1t11aeIonadO{$), Credito Suplementtr poc Anulaç:lo no vstcf h:Jta1 de RS '::~~::::~~;~ I~::~
cenkl fi noventI 11 l1li1 mil li seiscenIDs 11 sessenta reais). para atender as ptegr81llaÇÕes c:onstantes
processo iltegrante desta DeCfQIo

ANEXO 111

TIpo: 100
2101- SECRETARIA DE ESTADO OE DESENVOLVIMENTO RURAL E
QRlCULTURA FAMIUAR

illOE:

-ESTA.DO

..~r:ooritnldIIIn!~1
"'~~f~e)

Art 2· Os recISSO$ naçessk\os li IIXaruç:.o do disposto no at 1· decmerao da !fllllação da dotaç6as orçsmen1Bias. corotcrme indi~o no(s)Anexo(s)II doIs) respéCtivQ(s) proçesso(s~
2101 ·SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E

Art 3· Em DecreIo entra 61lI vigor na data de sua pubic3çAo.

•

ISO:

GRICULTURA FAMlUAR

Palácio Palaguàs, em Cuiab,la, 00 de junllo do2014, 193" da Indepe!)dênciae 126"d8 RepUblca

(OrIg'nal assinado)
ANDREAANDOLPHO DE MORAES
Seaatáia-Che1e da C_ Ciri Em S>.IbstI:uição legal

~ ~OUZA
$KN1Jtr.>"fi_~fo.~o("hG_
A"",,"O A

NETO

2101- SECREtARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E
QRICULTURA fAMILIAR

DE
~

FIeb!

-""'oic69nldoimlde~'*'Eoao:r/aPop\oIBrSoldlJria
lI1Il"",nd~

apoiado(Urjd!!<!"1

"
frocuso: §@nldltdaorçamentllria: fí01 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

..

-

,,.,

·REGIAOIIl SUl

'00.

610:

nldade Orça:mentlirla:
101 • TRIBUNAL De CONTAS 00 eSTAOO DE MATO GROSSO

--

1·t.!arlutell\ilDdeSI!l'OÕÇQ9Mn~~
mMIid!!~)

ANEXO I!

DOTAÇAOAANULAR

"

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Se.,el.,I. ~e Ad .. IDI.H.Ç~O . ImD,oDu Ollelal
Anlnel",. DI~ltal. Cllqu. aquI pa' . . . ri!!.", . . . . in"lu,.

1~~~:~·;~:~;~~~~DEESTADODEEOUCAçAO

- REGLI.O VI • SllL

'00

''',

GAB/PGR

000079
14 de Julho de

Art. ze Esta OOO"llm entra em Ylgor nll data de sua pubicaçao, podMldo as 8mp-osas ruIrern o
diferimento do dlflnncial de allquota 00 ICMS na aquisição de máquinas e eqt.i~ li pa1ir das respectivas dabrs
indicadas na TABEL.A I
Pa!àcio Palaguãs, omCUlabIJ 14 da jutIo de 2014, 19:J°dlllndepeneMm:lae 126·da Replibica

(Origlnal~adol

ALAN FÁBIO PRADO ZANATTA

5&o"etirio óe Estado !je Indilstr1a, Comérdo, Minas fi ErlergIa

DECRETO ORCAMENTARlO

"
DECRETO ORÇAMENTÃRIO N°

229, - DE 14 DE

JULHO

DE 2014.

Abre no Ol'Çem~nto Fiscal e da Segurldtlde Social, Crédito S~~~,:',~::~!:~;:'~:::~'o~~.::::'

de Orglo (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações

I

féria vigente.
o GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no U$I') das a\:rIbolções que fle oonfera o Actigo 66, Inciso
e confmne o dispos1D na lei n"10.037, de 30 de dezembro de 2013 e Lei rf9.970, de 02 de

~1I?o Estadua~

_:~3.
DECRETA:

M ,. Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Sugood9de Social do E5IsIo. oonstarrt& da lei rf 10,037,
d0(6) órgAo(s) obalro rel'acianado(s), Crédito Suplmnenw por Arolação 110 vaklf total de R$

'-:;:;~:::.~::,:

cItocantl$ e quJlorze mn roals), pa1l a!!Jnder as P"OWamaç6es eor.st.a:'iIt's no(s) AnexO($) I de cada

I

deste Oeaaw.

Art 2' OS rBCtJ"SO& necessà10s à exoruçl'!o do dlsposlo no!lt l' decorrer:lo da anulação de
Ittias, confoone indicado no{S)AnOlo(S) II doIs) ~s) prooesso(s).
Art 3' Esta

Deaeto na em vigor na data de sua publicação.

Patàclo Palaguàs, em C~~. 14 de julho de 2014, j93"da Indepencl6nc!a e 126"da Repúblca.
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ANEXom
6&1D1. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

0000811

DECRETO ORCAMENTARlO
DeCRETO ORÇAMENTAR10 N°

236,

DE 21 DE

"
JULHO

DE 2014.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Soelal, CrédIto SUplementar por AnulaçJo em favor
de Orgia (a) do Eshldo de Mato Grosso, para reforço de dotaçôss constantes da lei orçamen-

tarl. vIgente.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das mbuiçl!es que Ila confere o ArtIgo 86, Inciso
111, da Constituição Estad\lal, e coolllflT1e o disposto na Lei n' 10.037, de 30 de d92em!rO ele 2013 e Lei n' 9.910, ~ 02 de
agosIDd&2013.

"

DECRETA:

MI" FIca aberto no OrçanenlD FI9c;rl e da ~gu'1dade SocIal do EstadD, ÇI'JI1stante da lei nO 10.037, em lavor
doIs) Órgão(8) abaixo relacionIldD(s~ crédito Suplementar por AnYlação no valor totB1 de RS 2,679,955,07 {dois mi!hõet
e seiscentos e setenta e novo mn s novecentos e sesa8~tD Dcinco reme e ooventa e sete
gramaçiles conlltante& !IQ(s)AnelC(S)I de cada proçellSO irrtegrante deste Oec:reto.

cenlllVos~

pll'lI atende!' as pro-

"

da anulação de dotações orçEmeIl-

"

GOVERNO 00 E8TI,DO DE MATO GROSSO

Sae,.,.,I. do

~dml~I.I'~;'O.

I.,prenso OIl.lal

A . . I n.lu'. o Ig lu I _ CIIQ UO .~" I po , • • ~'t!lc . . a . . . , ftO ' " , .
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ANEXO I

W 26340

rNIOAOE ORÇAMENTARIA ; 11101 • SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

'"

ROORAMADE
RABALHO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

,.DE

'" "" '"o
,,,. "O
" '" ". ''''

iiOii,"

I

,

E';; "

~

==

DOTAÇAo A SUPLEMENTAR

CRIÕ:OITO ADICIONAL

,oc'"'"

,

=

,

E.

,

DiArioêOfichll

\erca Feira, 29 de Julho de 2014

,

,

ESPECIFICAÇÃO

Remuneraçt,o de ~o.1 Ativo
do Estl'Ido 11 Enc.rgos Sod8Is .
• ESTADO

NATUREZA
319000000

'" <OU '"O I 4.300.000,0
VALOR

'"

00 NO

OTALOERAl,

,

•7,:-::

,

4.300.000

'~"'"

I

3.,,,,"1

~

.

,

OOTAÇAOAANULAA

ANEXon

"uo,,,, I

OTAL FISCAL:

'.
"

OTAL SEGURIDADe:

OTALGERAL:

ANEXO UI

IF

FtoCe$.a: ~27 Filiado: Ol'ÇllmellÜrIa:

'DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBUCA

.

pAOE'

, .'"01'''''

,~'

, ,
,,
,

1'"""'.'

et8 FIai",,:

M.i.,=

~~

==

li

~

"'"

çIIo man~da~roentual)

'55.

DECRETO ORÇAMENTÁRIO NO

,

regione ~-es.

çflo mM'ltida(pe.-centuel)

'~ESTADO DE SeGURANÇA PUBUCA

I

6'101 - seCRETARIA DE eSTADO DE ADMINlSTRAÇAo

008· Remunera<;l<l de Pessoal Ativo do Es1ado e En<:afgoe.
ocialr..

AOE:

~tefl.icQNM\e
acesso:

I~

DE 29 DE

JULHo

'00,
100,01

DE 2014,

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadaçlo em favor de órgao (si do Eatado de Mato Grosso, para reforço de dotaçoes constan·
tes da lei orçamentãrla vigente,
O GOVERNADOR 00 ESTADO DE MATO GROSSO, 1'10 uso das atr1buiçOes que lhe confere
o Artigo 66, Inciso 111, da Constituiçao Estadual. e con!onne o disjXlsto na Lei nO 10,037, de 30 de
dezembro de 2013 e lei nO 9,970, de 02 de agosto de 2013.

DE SEQURANÇA PÚBLICA

DECRETA:

r"

~'

oo

",

'"'

~

Art. 10 Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Sodel do Estado, constante da lei
nO 10.037, em favor 00(5) Orgao(s) abaixo relacionadO{s), Crédito Suplementar PQr Excesso de Arrecadaçlo no valor total de R$ 16.946.482,00 (dezesseis mRhOes e I'IOvecentos e qUarenta e seis mil
e quatrocentos e sessenta e dois reais), para atender as programações constante~ no(s) Anexo(s)I
de cada processo integrante deste Decreto.

TIpo: 180

~.,,;

PROCESSO FI_

DE SEGURANÇA PÚBLICA

--v.=
DECRETO ORÇAMENTARlO NO

'54.

DE 29 DE

,.
JULHO

•

'"'

UNIDADE ORÇAMENTARIA

"

BUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO OROSSO

16,948."2,
16.8.a.462,o

Art. 2" Os recursos necessários á exeCJJÇao do disposto no art. 1° decorrerQo de Excesso de
ArrecadaÇêo proveniente da reversao dos Fundos Estaduais vinculados ao Poder 'Executivo

DE 2014-

Art. 3' Este Demto entra em vigor na dela de sua publlcaçao.
Palê.cio Paiaguás, em CUiabá, 29 de
República.

de 2014, 1930 da Illdep9ndência e 1260 da

jlJlho

;;:iiI!l;:.

O GOVERNADOR 00 ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuiçOes que lhe confere
Artigo 66, Inciso UI, da Conslltuição Estadual, e conforme o disposto na lei n" 10.037, de 30 de
dezambro da 2013 e Lei nO 9.970, de 02 de agosto de 2013.

_deEm""

L,

DECRETA:

I':''''''', , ,

:l\.lOR SUPLEMENTA~

"'-".N"

OTAl

Abre no Orçamento Fl$cal e da Seguridade Social, Cr(!dlto Suplementar por Excesso de Arrecadaç:lo em favor de órgAo (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentlrla vigente,

PEDRO~NAOAF
..

Art, 10 Fica eberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade SOcial do Estado, constante da Lal
ri" 10.037, em favor OO(s) Órgêo(s) abaixo relacionado(s), Crédito Sl.4llementar por Excesso de Ar-

d. RS 4.30Ilooo,00 (q,,1m ml.", , ,"""",~ mil ma',), "'"

constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo Integrante desta Dscroto.

I Jiõlli

oooo81
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"""de,,,
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ARNALOO

~OUzA""O

s..ffUrio "'E~!t"" d

Art. 2' Os recursos necassê.rios a execuçllo do disposto no art. l' decorrarfto de Excesso de
Arrecadaçao.
Art. 3" Este Decreto entra em vigor na dela de sua publicação, retroaginOO seus efeitos a partil
da 26 de jUlho ds2014.
Palácio Palaguás, em CUiabá. 29 d,

-

RepUblica.
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d~
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DO'"

"'""'
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DOA'

"

.1.1 GeTêncla de Publicaç6e$
.1.2 Ol!r!ncll de Serviços OrálicO$

DO'"

.1..! ae....cla de Supol'te Loglstlco

DOA'
. Superintend!ncia d" Eseob dI! 00"","0 do Esbdo do Mato Grosso
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~
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.2 Coordenado .... dê laborat6rio deAdmlnlsmçto PUblica

DOA'
SUBTOTAL

TOTAL
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ANEXO

n

QUANTrTATIVO DE CARGOS EM COMlssAo E FUNÇOES DE CONFlANÇAAORUPAOOS POR SIMBOLOGIA
REMUNERATORlA

DECRETO ORCAMENTARlO
DeCRETO ORÇ~ENTARIO ND _

262, __ DE. 06-, DE .AGOSTO _ DE 2014.

Abre no Orçamento Fiscal eda Seguridade Social, CrédIto S~,,~::::::~~~:;~:~=;'.~;.:::::' I

de órglo (s) do Estado de Mato Grosso, para mOnjo de dotaçoes
Unia vigente.

o GOVERNADOR 00 ESTAOO DE MATO GROSSO, no lISO das atrbIiÇOes que hI oonfere O_M,,-''''':?''
111, da Constituição Estadua~ e amfotrn1!I o dlspostQ na lei n" 10.037, de 30 de dezermro de 2013 e
IlgtlSto de 2013.

"

I

DECRETA:

ANEXO 111

.6Jt 1° Aca aberto no O"çarnemo FISCII e da seguridade Social do Estado, constante da lei n010.1J37,
,crédito Suplemantat por ArlulalJO no valor lotai de RS 7.998.672,29 {lI8te

64101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAçAo

OO-Alen:lInM!oIlOAbloamN~..:lD~~

-ESTADO

r..n:Iido(AkmoJ

13.m.

1!I«>t~)

13.428.
F.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAçAO

Art. 2· Oa recursos I"Iecassârios li 1!X!)C\Jç!l0 do disposto no ~ 1· decorrerl1o da mação de do1ações orç.amen_
tãrias. conforme fndlcado no(s) Ane~0(8) fi do(s) rnspeetlvo(s) procesw(s).
AA 3· Esta DlHQlo enh em 'Iigor na data de SUl! pubicaçao.
Pafáclo Pa:agulls, lIIT1 Cuilli:lil, 05 de agosto de 2014, 193" da independência e 1~' da Repliblca.
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Froçnso: F03I!ünidMle OrÇal'nl:H1th1.:
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0200 - REGIAO "
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I

agosto de 2013.

DECRETA:
M. 1· Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade sacial do Estado, cons1MIe da lel~' 10.037, em favor
doIs) Orllfio{s) abal:lo reb;ionado(s), Créc»lo Suplementar ~ Anulação no vlllor total da R$ 8.G31.515,23 (Q/to miMes e
seist'entos e mta e l.If1 mil e quinhentos e qulnze rears e vInm 9 três centavos), paa atender as prtM7pmaçties eoostantes

""'"

no(s) Arlexo{s)I de cada ~ ~tegatJte deste Dec:re!G.

,~,

~'" F\siça Nem Processo rechoóe ~ pe.tMnIldolOA/lrneI'a)

I

TIpo: 100
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Art. 2" Os rllClJ'SOS nllalWlios à exeroção do áiSpOS!l) no art. l' deoormio da IIWlaçã!) de dotações orçamenUIias, CCnformfl indicada [\(I(s) Anexo(s) U do(&) respee1ivo(s) processo(s).

TRANSPORTE E PAVlMENTACAo URBANA

r·...

~.

AJt. 3· Este Decreto errtra em vigor na data dfl sua ptJbfcação.
PIIIàc:io PoiliQuâs, em Cuiabá, 19 de agosto de 2014, 193"da Independ6ncia a 126"da RepUbka
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DE 2014.

AGOSTO

o GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no USO das IIIrIbuIçOe$ que lhe çoofere o Artigo 66, Inci'so
m, da COI'Istituição Estadual, li oon1orme o disposto na lei n·10.037, da 30 da dezembfo de 2013 e lei nO 9.1170, de 02 de

2.

RBANA

Ireo:hodeipeç60~~)
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DECRETO ORÇAMENTARlO tr

Abre no Of'çamento Fiscal e dI! Seguridade Social, Crédito Suplementar pM AnulaçAo em favor
de órglo (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço do dotaçOes constantes da rei orçamentilrla vtgente.
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DIÁRIO

OFICIAI

J

do Estado de Mato Grosso ANO CXXIV - CUIABÁ Quinta Feira, 11 de Setembro de 2014 W 26372

PODER EXECUTIVO
Palácio PalaguQs, em Cuiabá, 11 de setembro de 2014, 193" da IndapendÍlflcia e 126" da
RBp(lblica.

DECRETO ORCAMENTARlO
DECRETO ORÇAMENTARIO NO

•

324,

DE 11 DE

SETEMBRO

DE 2014 .

Abre no Orçamento FlsCIII e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por AnulaçAo em favor

de ótglo (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotaç&!s constantes da lei orçamentêr1a vigente.

o GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere
66, Inciso 111, da Constftulçllo Estadual, e conforme o disposto na Lei n° 10.037, de 30 de
dezembro de2013 e Lei

nO 9.970, de02 de 8goStO de 2013.

DECRETA:

'0.$

Art 1° Fica aberto no On;amento Rscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei
n" 10.037, em favor do(s) Órgão{s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor

4.438.574.78 (quatro mllflOes e quatrocentos e mnta e oito mil e quinhentos e setenta e
q
s e setenta e 0110 centavos). para mendar as programaçOes constantes no(s) Anexo(s) I de
cada processo Integrante deste Decrelo.
TIpo: 100
PROCESSO
FIPlAN N"

..

"

'"

VALOR SUPlEMEN.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
5101

ECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTA.
Ao URBANA

2101

RlSUNAL De CONTAS DO ESTAOO DE MATO GROSSO

OTAl

".o

M3.51",1

3.415.000
... 43'.61' ..,
ANEXO n

Art. 2· Os recursos necessários à execuçllo do disposto no art, ,. decorrerêo da anulaçAo de

OOTAÇAOAANUlAR

ROCESSO ; 12a&

dotaçOes orçamentárias, conforme Indicado no{s) Anexo(s) II dOIs) respectivo(s) processo(s).

NIDADE ORÇAMENTARIA, 251t1I.SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE
•
PAVIMENTAÇÃO URBANA

ROORAMADE
RA8ALHO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FU SUB PRO !'AOE REG

Art. 3· Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaçao.

ESPEClRCAÇAO
Pavimentaçlio e ReCUpoi!raç!o de
Urb~llns. REGIAQ VI· SUL

VALOR
F

963.574,7

DO ESTA DÓ-- .. DE
_..-. MATO
. _._ . GROSSO
Silval da Cunha Barbosa

,~-GOVERNO
. ... _._-~

Vi",

~

~==;.===-

Governador do Estado

Francisco Tarquínio Daltro
Vice Governador

SUPERINTEND~NCIA DA IMPRENSA OFICIAL
DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPLEXO SAD/CARUMB~
Av. Gonçalo Antunes de Barros, 3787
CEP 78058-743 Cuiabá - Mato Grosso
CNPJ(MF) 03.507.415/0004-97
FONE: (65) 3613-8000

E-mal!:
publica@iomat.mt.gov.br

Vlsile nosso Portal:

www.iomal.mtgov.br

Acesse o Portal E·Malo Grosso
www.mt.gov.br

GOVERNO 00 EsrAOO OE t.I"'10 GROSSO

Sen,el.,I. de A"mlnl.tr.çAo ·lmp,"nu O!l~I.1
Aoslnotu,. DI~lt.l. CliqUe aqui plro . . ,lfle . . I . . . ln_Iu,.

Secretário de Estado de Segurança Públicll
.. .................... Alexandre Bustamunte dos Santos
................................ ,....
Secretluio-Cllefc da CIl.<;8 Civil
...............................................
. .......... Podro Jamil Nadar
Secretário-Chefe da Casa Militar .
.. ................... I1dol ilar Nunes de Macedo
l
Secretário de r~~o de Justiçae Direitos Humanos ............................... .
................................ LuizAntonio Possas de Carvalho
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
......................................... Arnaldo Alves de Souza Neto
Secretário dc Estado de Fazenda. ,
. Mnrccl Souza de Cursi
Secretário-Auditor GemI do Estado.
.............................. Jósé Alves Pereira Filho
Secretário de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar ,.
... Luiz Carlos Aléçio
Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Minns e Energin .
..•... Al8Jl Fãbio Prado Zanalla
Secretário de Estado de Trabalho e Assistência Social ..
.. Jean EstevSl1 Campos Oliveira
Secretário de Estado de Desenvolvimento de Turismo ...
..................................................... Jairo Pradela
Secretário de Estado de Transpone e l>avimcntação Urbana ..
. ..... Ci~ésio Nunes de Oliveira
Secretária de Estado de Educação.. . ................................... ,... .
.., Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Administração ..
... ,.... Pedro Elias Domingos de Mello
Secrc:tlÍrio do Estado de Saúde ..
. ............ Jorge Araújo Lafetá Neto
Secretário de Estado dc Co.municação Social.
. ................ Pedro. Marcos Campos Lemos
Procurador-Geral do Estado
... Jcmz Prochnow Júnior
Secrctario de Estado do Mcio Amhiente .
.................... José Esteves de Lm:erda Filho
Secretario de Estado de Esportes e Lazer ..
... Ananias Martins de SOU2:a Filho
Secretário de Estado de Cultura .
.. .......................... '............... Fabinno Pra1es
Secretário de F..stado de Ciência e Tecnologia
.. , ........ Fábio Vieira Alves
Secretária de Estado das Cidades.
................. Marcia Glória Vundoni de Mouro
Secretário Extraordinário das Ações do Gabincte do GOVCInlldor ....
...... , Silvio CC7N Correa
Secretário Extraordinário da Copa do Mundo _ FIFA 2014.
..... Mauricio Souza GuirnlD"ies
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DECRETO ORÇAMENTÁRIO N&

I

e7101 • SECRETARIA DE ESTADO 00 MEIOAMSIENTE

1'~~3

N' 26376
DE

331,

17 DE

DE 2014.

SETEMBRO

Abre no Orçamento Fiscal e da SegUridade Social, Crédito Suplementar por Anulliç.llo em favor
de Orglo (a) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotaçoes constantes da lei orçamen-

tirla vigente.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere
o Artigo 86, Inciso UI, da Constituição Estadual, e confonne o disposto na Lei nO 10~037. de 30 de
dezembro de 2013 e Lel n° 9.970, de 02 de agosto de 2013.

DeCRETA:

,

I

~~"'.

~'.

~

TIpo: 100
PROCESSOR.
PLAN N"

~;;:~~'
~'''''

?A'"

.,

An, 1° Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade SOcial do Estado, cOnstante da Lei
rfJ 10.037, em favor doIs) Órgao{s) abaixo re!acionado{sl, Crédito Suplementar por AIiUlaç.llo no valor
total de RS 663.000,00 (seiscentos e sessenla e três mH reais), para atender as programações con$Iantes no(s)AnelCO(s) I de cada processo Integrante deste Decreto.

'"

'"' I

troTA L

PESOS E MEDIDAS DE MATO OROSSO

,

",

r"':,,; ;"'_";'';; e;;;.;; ;.-";;;:'-ó-';;;;';'

GU.ooo,o

Art. 3" Este Oecreto entra em vigor na data de sua publicaçêo.

-''"'"'

~... ,:~~:' N~"

'00,01

Palé.cio Paiaguás, em Cuiabá, 17 de setembro de 2014, 193" da Indepei1dêl'\ci.a e 126" da
República.
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RIBtmAL DE CONTAS 00 ESTADO DE MATO GROSSO

Art. 2° Os recursos necessários à execuçQo do disposto no art. l' decorrertli> da anulaçao de
dotações orçamentárias, conforme indtcado no{s) Anaxo(s) IJ do(s) respecUvo(s) processo(s}.
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000080

DIÁRIO

OFICIAI

J

do Estado de Mato Grosso ANO CXXIV - CUIABÁ Sexta Feira, 19 de Setembro de 2014 N~ 26378

PODER EXECUTIVO
Palécio Paiaguas, em GuiaM, 19 de setembro da 2014,1930 da Independência e 126° da
República.

DECRETO ORCAMENTARlO
DECRETO ORÇAMENTARIO N-

340,

DE 19 DE

SETEMBRO

DE 2014.

Abre no Orçamento Ffscal e da Seguridade Social, Crédito Suptementar por Excesso de Ar.
recadaçllo em favor de 6rgllo (fi) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotaçOes constan·
tes da lei orçamentêrla vigente.

o GOVERNADOR 00 ESTAOO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere
66, Inciso 111, da Constitulçao Estadual, e confonne o dIsposto na lei nO 10.037. de 30 de
de2013e Lei ri' 9.970, de02 de agosto de 2013.

DECRETA;

' 10 Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da lei
7, em favor do(s) Órgêo(s) abaixo relaci011sdo(s), Crédito Suplementar por El(cesso de AI·
•
o no valor total de RS 44.064.398,86 (quarenta e quatro milhOes e sessenta e quatro mil e
trezentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos), para atender as programações constantes

:2008

nO(5) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Art. 2' Os recursos necessérios é execuçêo do disposto no art. l' decorrer1lo de Excesso de
Arrecadaçao proventente da re~ dos Fundos Estaduais vinculados ao Poder Executivo
Art. 3' Este Decreto entra em vigor na data de sua publlcaçEío.

Silval da Cunha Barbosa
Governador do Estado

Francisco Tarquinio Daltro
Vice Governador

SUPERINTEND~NCIA DA IMPRENSA OFICIAL

DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPLEXO SAD/CARUMB~
Av. Gonçalo Antunes de Barros, 3787
CEP 78058-743 Cuiabá - Mato Grosso
CNPJ(MF) 03.507.415/0004-97
FONE: (65) 3613-8000
E·mail:
publica@iomat.mt.gov.br

Secretário de Estado de Segurança Pública ..
......... Alexandre Rustamante dos Santos
Secretãrio--Chefe da Casa Civil .
Pedro Jamil Nadar
Secretnrio-Chefe da Cnsa Militar.
...... lldoroar Nunes de Macedo
Sccretáriodc EstHdo de Justiça e Direitos Humanos
... LuizAntonio Possas de Carvalho
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral .
... Arnaldo Alves de SOI1Zll Neto
Secretário de Estado de rll1.endo
.......................... Mareei Souza de Cursi
Secretário-AuditDT Geral do Estado.
..... Jo!ié Alves Pereira Filho
Secretário de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Fnmilinr .
Luiz Carlos AI&:io
Socretário de Estado de Indústria, Com4!rcio e Minas e Energia
.. Aian Fábio Prado Zanarte
Sccretârio de Estado de Trabalho e Assisteacia Social .
.............. Jean Estevan Campos Oliveira
Secrctãrio de ESlado de Desenvolvimento de Turismo ..
.... Jairo Prlldela
Secretiuio de Estado de Transporte c Pavimentaçllo Urbana ....
. CÜlesio Nunes de Oliveira
Secretária de Estado de Educação ..
....... Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado deAdrninistraçào ..
.................... Pedro Elias Domingos de Mello
SccretArio de Estado de Saúde ....
................................ Jorge Araújo Lafetá Neto
Secretário de Estado de Comunicnção Social.
........ ....... ... Pedro Marcos Campos Lemos
Procurador..(]cral do Estado
. ... leal. Prochnow JUnior
Sccretãrio de Estado do Meio Ambiente.
....................... Jose Esteves de Lacerda "'ilho
Sccretãrio de Estado de E~portes c Lazer ..
................................................. Annnias Martins de SOll7.ll Filho
Secretiuio de Estado de Cultura.
.............'................ Fabiano Prules
Secretário de Estado de Ciência c Tecnologia.
.... Fábio Vicim Alves
Secretária de Estado das Cidades ..
Márcia Glória Vandoni de Moura
Secretãrio Extrnordinftrio das Ações do Gabinete do Governador ..
........ Silvio Cezar Correa
Secrctãrio Extraordinário da Copa do Mundo· FIFA 2014 .
.... Mauricio SOU7.a Guinutriies
0.0

o ••

Visite nosso Portal:

Acesse o Portal E-Mato GrtlSSO

www.iomat.mt.gov.br

ww.v.mt.goY.br
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ANEXOU

I

OOTAÇAo AANULAR

~101 • OABlNETE DO VICE OOVERNADOR
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I
ANEXO 111
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ANExom
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OTAL FISCAL;
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E NATUREZA
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0600
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ANEXO 11

r_50:

RECURSOS DE TODAS A8 FONTES

ROORAMADE
RABALHO

"''',..,~. ;STAOO' ,~~ ""39.00.00 , '" , 00 'NO I
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DOTAÇAo A SUPLEMENTAR
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rNIDAOE ORÇAMENTÁ.RIA, 2101 • TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

ROCESSO
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100,

o rnantidalPerçenlual)
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nldade OrçamenUorn.:

1101 • TRIBUNAL DE CONTAS DO eSTADO OE MATO OROSSO
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DE'OS DE

433.

NOVEMBRO

22\ • Gastoo de Tocnologla de InIormaçllo

DE 2014-

di!

ArtI; 66~lnciso

0'
• "''''0>0 do di'posto "' '" 1° decorrerêo de Excesso de
ArrecadaçEio proveniente da reversão dos Funôos Estaduais vinculados ao Poder Executivo
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaçQo.
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L

PEDR~AF
"'Ç....

~OCH",f<>.C

I"P" ,..
'i:~'N'!?
~'"

1''''' fAiA",,"

'OT"
fi execuçQo do disposto no art 1° decorrerão de Excesso de
rellersao dos Fundos Estaduais vincu1ados ao Poder Executivo

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publlcaçAo, retroagindo seus efeitos a partir

Ide 04 da novembro da 2014.

I

da

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 05 de
República.

.t.

nOllembro

de 2014, 193" da Independéf'lcia a 12&'
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ARHALOO A

$ecJWft/odflt:._

NOVEMBRO

Art. 1° Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seglll1dade Social do Estado, constante da lei
favor dO(s) Órgão{s) abaixo relacionado(s). Crédito Suplementar por Excesso de Ar·
no valor total de R$ 15.000.000.00 (quinze milhões de reals), para atender as programano(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decfeto.

"",ombro de 2014, 193° da Independência e 126°

~

DE 05 DE

100,00

;;;~..em

Art ,.
Palácio Palaguás, am Cuiabá, 05 de
da Repíibllca.

434,

100,

DECRETA:

!

I~. ,. ""'~O~""""""

I

.!lo mrmtida(pllltantual)

o GOVERNAOOR 00 ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atrlbuiçOes Que lhe confere
o Artigo 66, Inciso 111, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na lei nO 10.037, de 30 de
dezembro de 2013e lei n" 9.970, de 02 de agosto de 2013

Art 1° Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade SOCial do Estado, constante da Lei
10.037, em favor doIs) Org<"lo(s) abaixo relacionado(s), crédito Suplementar por Excesso de Arno valor total de R$ 7.751.420,00 (sete mllh6es e setecentos e cinquenta e um mil e
e vinte reais), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada pro·
deste Decreto.

......

Neste Plocesso:

REOrAO VI· SUl

Abre no Orçamento Flscal e da Segurtdade Soclar, Crédito Suplementar por Excesso de Ar·
recadaçAo em favor de órgao (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotaç6es constantes da lei orçament.\r1a VIgente,

DeCRETA:

'-"

"

.. gloria!:

ç!lo m.a.nbda(PercenbJal)

OECRETO ORÇAMENTARlO tr

O GOVERNAOOR 00 ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuiçOes Que lhe confere
111, da Consütulçao Estadual, e conforme o disposto na Lel nO 10.037, de 30 de
2013 e lei n° 9.970, de 02 de agosto de 2013.

P,~~";

Flslce:

elll Flsica

Abre _tiO Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Excesso de Ar·
t;~ d~órglo (5) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constan.
lei orçament6J1a Vigente,

__

O mantida(p....,entu81)

...

roDO - ESTAGO

,

DECRETO ORÇAMENTARlO N"

o

07· Ma....!ençflo de SelYiço$Adrn!ni~ll'atlvos Gerais~gionfll:PeOO. REOIAO VI· SUL

DE,

A,"ALDO

~nEI"'1O

~OOZA
.

NETO

1O.~hC.n'

DIÁRIO

OFICIAI

J

do Estado de Mato Grosso ANO CXXIV - CUIABÁ Sexta Feira, 07 de Novembro de 2014 W 26412

PODER EXECUTIVO
Palécio Paiaguás, em Cuiabé, 07 de
da R&pÜbfica.

de 20104, 1930 da Independência e 126"

novembro

DECRETO ORCAMENTARlO
DECRETO ORÇAMENTARlO N'

440,

OE 07 DE

NOVEMBRO

DE 2014.

~\:~O.ZA

Abre no Orçemento Fiscal e da Seguridade Social, Cr6d1to Suplementar por AnulaçAo ~m favor
de órgllo (8) do Estado de Mato Grosso, para nrt"orço de dotações constantes da lei orçamen-

Urla vigente.

o GOVERNADOR 00 ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das aln1luiçOes que lhe confere
locIso 111, da Constitulçao Estadual, e conforme o disposto na Lei n" 10.037, de 30 de
dezembro de 2013 e Lei nO 9.970, de 02 de agosto de 2013.

A.NALOO
_"EI_~~I<l.c~Joa_
CR':;DlTOADlC10NAL

ANEXO I

ROCESSO

mo

OOTAçAOASUPLEMENTAR

NlDADE ORÇAMENTARIA: 281Q1 _ SECRETARIA OE ESTADO DAS CIDADES

1701

DECRETA:

ReCURSOS DE TODAS AS FONTES

ROGRAMADE
RABALHO

Art. 1° Fica aberto no Orçamanto FlsC21 e da Seguridade Social do ESlatlo, constante da Lei
n" 10.037, em favor do{s) órgao{s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulaçêo no valor

FU

sua

PRO PAOE REO

ESPECIFICAçAo

VALOR

44.251.0

t . s 6.199.919.08 {sais mllhOes e cento e noventa e nove mil e novecentos e dezenove reais
e

lavos), para atender as programaçOes constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo Inteeste Decreto.

gra

Tlpo: 100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PROCESSO
F1PLAN ti'

VALOR SUPlEMEN-

,.00

1728

)1(11

m.

1111

""

5601

UNDD DE DESENVOLVIMENTO DESPORTI\IO 00 ESTADO
E MATO GROSSO

1707

2101

RIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

1701

101

CRETARIA DE ESTADO DE COMUNtCAÇÃO SOCIAL

1.4SII.ooo,

10.000

ECURSOS SOB A SUPERVlsAo DA SAD

ECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

"",.,.
4.38U88,
44.251,0

OTAL

6.199.919

Art. 2' Os recursos necessários à execuçao do disposto no arll" decorrerêo da anulaçao de
dotaç::6es orçamenlàrias. conforme indicado no(s) AnexO(s) 11 do(s) respectlvo{s) processaIs).

RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FU SUB PRO PAOE

"'o
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" '"

0600
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Valorll:,,~&o de P~n - REGtAO
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,.. 'o.
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339000000
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339000000
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'" C""
eM,
". NO

339000000

00

VALOR
200.000.

3.9&1.368,
181.000,

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FU SUB PRO PAOE REO
997

- AEGIAO VI- SUL

MlUluten'""o ele

NATUREZA

N1DADf ORÇAMENTÁRIA', 3Q101 - RECURSOS S08 A SUPERVtsAO DA: $AO

OORAMA DE
RABALIiO
09 272

,

8040 9901)

ESPEClFlCAÇAO
Aoeoliimento de En<;Bf005" Ob-

E NATUREZA FTE

IOU TRO

S

00

319100000 lllú

NO

VALOR

11l.000.

rigações PreYld"na/iri8g de JnadvOll
e Pensionistas do Estado de MeiO

Art. 3' Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaçêo.

Grosso - ESTADO

L

GOVERNO DO ESTAD_O ºE ~A!º_ G~OSSO
Silval da Cunha Barbosa
Governador do Estado

Francisco Tarquínio Daltro
Vice Governador

SUPERINTEND~NCIA DA IMPRENSA OFICIAL
DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPLEXO SAD/CARUMBÉ
Av. Gonçalo Antunes de Barros, 3787
CEP 78058-743 Cuiabá - Mala Grosso
CNPJ(MF) 03.507.415/0004-97
FONE: (65) 3613-8000
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Secreflirio-Otefe da Casa Militar .
.... lldo:nar Nunes de Macedo
Secretário de Estado de Justiça e Direilos Humanos
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Secretário de Estado de Indilstr1a, Comércio e Minas e Energia
................ Alan Fábio Prndo Zannttn
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Sccretãrio de Estado de Comunicação Social .
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LEI N"

10.181,

DE 12 DE

NOVEMBRO

DE 2014.

Autor: Poder ExecutiVo
Autor1za o Poder Executivo a dOllr Imóv"
el que especffica ao Munlciplo de Julna,
e dá outras providências.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em
vista o que dispOe o Art, 42 da ConStltuiçao Estadual, aprova e o Govemador do Estado sanciona
a seguinte Lei:
Art. 1D Fica o POdar Executlvo autorizado a doar é Prefeitura Municipal de Julnal
MT. imóvel urbano, com área total de 14.n6,26m', localizado na Quadra 350, Lote 03, Setor indUStrial, Loteamento denominado "EXPANSÃO URBANA DE JUINA", Juina1MT, destacada da matrícula
n° 28.427, sob n" 01, Livro nD 2-CO, Cartório do 6"Ofido da Comarca de CuiabâlMT. com os seguintes
limites e confrontações: Norte: lote 01 e lote 02: SUL: Av. caxias do Sul; Leste: Av. Caxias do Sul;

Parágrafo único. O imóvel desllna-se â vlabilizaçllo de projetos habitacionais
elaborados pele Prefeitura Municipal de Julna a fim de sanar o déficit habitaciona1.
Art. r Fica vedada a mudança ou a\teraçao da destinaçao do imOveI a Que se
refere o Parágrafo unico doArt, 1° desta Lei.
Parágrafo ünlco. O desclnlprimento do estabelecido no caput deste artigo impli~.reversêo do Imóvel ao patrimÔnio do doador.

Art. 3~ O imóvel está avaliado em R$125.414,97 (cento e vinte e cinco mil Quatrocentos e quatOfZe reais e noventa e sete centavas), conforme certklao nos autos n" 40474212013,
Art. 4° Compele ti Procuradoria-Geral do Estado tomar as providências necessarias à efetiYaÇao da doação de Que trela esta Lei.
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palécio Paiagués, em Culebâ. 12 de novembro de 2014,193" da Independência e 126Q da República.

DECRETO ORCAMENTARlO
DECRETO ORCAMENTARIO N°

,448,

DE 12 DE

NOVEMBRO

DE 2014.

Abre no Orçamento Rscal C! da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulaçllo em favor
de órgllo (a) do Estado de Mato Grosso, para rcf~o de dotaçoes constantes da lei orçamen"
tárla vigente.
OVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe contem
, Inciso IIl, da Constítuiçêo Estadual, e conforme o disposto na Lei n" 10.037. de 30 de
- .de 2013 e Lei n" 9.970, de 02 de agosto de 2013.
o

DECRETA:
An. 1° Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estedo, constante da Lei
n" 10.037. em favor OO(s) Orgao(s) ababtO relaclonado{s), Crédito Suplementar por Anulação
total de R$ , ,689.283,4l (um milhllo e seiscentos e oitenta e nove mil e duzentos e oitenta e três
reais e Quarenta e lTês centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada
processo integrante deste Decreto.
TIpo: 100

Art. 2' Os recursos necessàrios à execuçao do disposto no art. 1~ decorrerllo da anulaçllo de
dotaçOes orçamentârias, conforme indicado no(s) Ane~o(s) li do(s) respectlvo(s) proCGS$o(s).
Art, 3' Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GOVERNO DO ESTADO DE NATO GROSSO
See,"&,lo 00 AamfnfSlroçao· ImptOn . . 0!1c!.!
Aulnl1uto Olglla! _ clique oQu! POt. v.,!!lc., O ouln.tu'.
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9900- "'''''0

100,
100,0

457,

.li:

DE 17 DE

NOVEMBRO

DE 2014.

Abre no Orçamento Fiscal e da Segurtdade Social, Crédito Suplementar por Superivit Financelro em favor de órglo (8) do Eshtdo de Mato Gro$SO, para reforço de dotaçOes colUltantes
da let orçamentArla vigente.
O GOVERNADOR 00 ESTADO DE MATO GROSSO. no uso das atribuiçOes que lhe confere
66, Inciso UI, da ConstitUIção Estadual. e confonne o disposto na lei n" 10,037. de 30 de
2013e lei rf9.970. de 02 de a9Ostod82013.

An. 1" Fica aberto no Orçamento Fiscal e da SeguMade Social do Estado. constante da Lei
n" 10.037. em favor do(s} Orgao(s) abaixo relacionado{S). Crédito Suplementar por Superévlt Financeiro no valor total de R$ 400.150.96 (quatrocentos mil e canto e cinquenta reais e nO:~:::r:~;=
centavos), para atender as programaçóM constantes no(s) Anexo(s) I ele cada processo

DE 2014.

DECRETA:
M. 1· Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei
n" 10.037, em favor do(s} OrgAo{s} abaixo re!acionado(s), Crédito Suplementar por Convênio no valor
total de R$ 166221,00 (cento e sessente e seis mil e duzentos e vinte e um reais). para atender as
programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo Integrante deste Deo"eto.
TIpo: 170

,

i I""

.

, ""

i

.

Art. 2· Os recursos nccassarios à execuçao do disposto no art. l' decorrerao de recursos

Art. 3" Este Decreto entra em vigor na data de sue publicaçêo.

Palácio Paiaguâs, em CuiaM. 17 de
da Republica.
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O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuiÇ6es que lhe confere
o Artigo 66, Inciso 111, da ConstituiçAo Estadual, e confonne o disposto na Lei n" 10,037. de 30 de
dezembro de 2013 e Lei nO 9.970. de 02 de agosto de 2013.

'00.•

PROCESSO

psoo - REGIAO VI _ SU

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Convênio em favor
de órglo (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dCltaçllea constantes da lei orçamenUrla vigente .

,

45&,

rcg;o.na\:

";0;

DE MATO GROSSO

DECRETO ORÇAMENTARIO N°

;

IDO,
llK1,O

çfio mnnijda(Percen\uaQ

~~~;R~=~~:ONTAS

.o,."

;;.;

00 .' REGlAO VI - SUL

~ ...so:

AOE:

,_.".

~"I:

""ntida(perçentu~l)

'DO.•

~;:;-.~'

p""

I

- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO OROSSO

""

.(OO.ISO,'

400.150."

Art 2" Os reclJr50S necessários à execuçao do disposto no art. 1 decorrerão de Superàvlt
Financeiro apurado no Balanço Patrimonial no exerc!cio anterior.
0

Art. 3" Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Paiaguas, em Cuiabá. 17 de
da Repúbli::a
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Art. 3" fica concedida a MEDALHA DE TEMPO DE SERVIÇO· OURO aos
\lidores adiante mencionados, por contarem mais de 30 (trinta) anos de efetivo serviço prestado
Corpo de Bombeiros Mintar do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 2<' do Decreto rf' 688,
de 30 da melada 1984:

• Maj PM MOACIR ANTONIO CORTI
• Cap PM PEDRO DQNIZElE THIBERlQ
- Sub Ten PM ANTONIO MANOEL DA FONSECA JUNIOR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N°

473,

DE 24 DE

NOVEMBRO

DE 2014.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulaçlo em favor
de 6rglo (6) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dOUlçlk!s constantes da lei orçam8f1Unia vigente.

Art. 4° Este Decrnto entra em '.'lgar 1'\8 data de sua publicaçEio.
Palacio Paiagués, em CUiabá, 24 de novembro de 2014,
eis e 1260 da República.

DECRETO ORCAMENTARlO

,,,'o "".,,.,,,,,,-1
d"

o GOVERNADOR 00 ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das a!ribu)çOes que lhe confere
o Artigo 66. Inciso!!l, da Constituiçao Estadual, e conforme o disposto na lei nO 10.037, de 30 de
dezembro de20t3e lei nO 9.970, de 02 de agostode2013.
DeCRETA:

Art. 1° Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei
n° 10.037, em favor 00(5) Órgao(s) abaixo relacionado(s). Crédito Suplementar por Anulaçao no valor
tolal de R$ 3.949.117.28 (três milhões e llO'Iecentos e quarenta e nove mil e cento e dezessete reais
e vinte e oito centavos), para atender as programações constantes no(s)Anexo(s) I de cada processo
integrante deste Decreto.
Tipo: 100

DECRETO NO

•

2.613,

DE 24 DE

NOVEMBRO

DE 2014.

Concede Medalllas a servidores Bombeiros
MUltar que abaixo menciona.
o GOVERNADOR 00 ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das

lhe confere o artigo 66, inciso 111, da Constituiçao Estadual,

""".';00' q'" I

DECRETA:

Art. 1" Fica concedida a MEDALHA DE TEMPO DE SERVIÇO· BRONZE aos
servidores adiante menclonad~. por contarem mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço prestado ao
Corpo da Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 2" do Decleto n" 688,
de 30 de maio de 1984:
- Cap BM JOSé NETO DA SILVA UMA
• Csp eM RANIE PEREIRA SOUSA
- 1° 5gt BM JACU.DO DE ALMEIDA PAES
- 3· 5gt eM CARLOS CÊSAR 8ARROS DA SILVA
- 30 Sgt BM LEANDRO GUSTAVO ALVES
- Csb 8M HEUVANE JOSE DE SOUZA
- Cab BM JEFFERSON ALEXANDRE PINHEIRO DE ARAUJO
- Gab eM MARCELO 8RUNOZt DE OUVEIRA
- Cab BM MARCELO DOS SANTOS SILVA
- Csb eM MORACY GOMES DA SILVA
- SeI BM CIRO MARIANO DA SILVA JUVENAL
- Sd BM FÁ810 PEREIRA LEITE JUNIOR
- Sd BM JOEL DA SILVA MAGALHÃES
- Sd 8M KARLLA PIRES DE CAMPOS FERRO
- Sd BM RONEY GONÇALVES BATISTA
Art. 2" Fica concedida a MEDALHA DE TEMPO DE SERVIÇO _ PRATA ao servidor adianta mencionado, por conta mais da 20 (vinte) anos de efetivo serviço prestado ao Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso. nos termos do artigo 2" do Decrtrto n" 688, de 30 de
1984:

•

- 2° Sgl BM AL8ERTO FERNANDES DA SILVA
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaçao,

Palácio Palagués. em Cuiabá, 24 de novembro de 2014, 193<' da Independência
e 126° da República.

GOYERNO 00 ESTADO O~ ", ... TO <31'10890
SeofotulO ~ e Admln I'''.çto . Ifrlpren . . Ollcl.1
..... In.luf. Digitai- Cllquo ,qui o.r . . . flflo . . . ao.ln'lura

Art. 2· Os recursos necessários li execuça.o do disposto no art. 1· decorreréo da anutaçao de
dotaçOes orçamentárias, contonne indicaclo 1'10(5) Anexo(s) 11 do(s) respedlvo(s) procesSO(s).
Art. 3' Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Palaguás, em Cuiabá, 24 de novembro de 2014, 193" da independência e 126" da
RepUblica.

000092
"Onde M! I

e·

Art. 1° Fica criada a unidade escolar denominada Escola Estadual Indigana de EducaçAo Btlsica -ltawyAk n , Que fundonaril na Terra Indlgena Kaybi, no Munlclpio de
ColiderfMT.

plD1 • PROCURADORIA GERAL 00 ESTADO

LmU;
Art. ,. Fica aiada a unidade escolar denominada Escola Estadual I
:A.OE:

gena "ltawyAk", que funcionaré na Terra Indlgena Kaybi, no Municlpio de ApiacásJMT.

007· Manu!l!IfIç:!o de Servlços AdmlnlstratNos Gerais

ela F!~CIt:

cgFonal:

00 - ESTADO

IDO,

o m....lidIl(Percentual)

100.

Art. 2" Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaçao.

r_so:

PalacioPaiaguás,em Cuiabé, 11 da dezembro de2014,193"dalndependência
e 126" da República.
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DECRETO ORCAMENTARlO
DECRETO ORÇAMENTARlO N"

612,

DE 11 DE

DEZEMBRO

DE 2014.

O",,"","!oA,,,.'1 e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulaçlo em

Estado de Mato Grosso, para reforço de dolações constantes da lei .~"m,"·

o

I

uso

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no
das abibuiÇOes que lhe confere
o Artigo 66, Inciso 111, da ConstituiçQo Estadual, e conforme o disposto na Lei n" 10.037,
dezembro de 2013 e Lei n° 9.970, da 02 de 8gosl0 de 2013.

a.

DECRETA:

1° FICa aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei
,em favor do(s) órgao(S) abaixo relacionado{s). Crédito Suplementar por Al'l.Ilação
total de R$ 386.092,94 (trezentos e oitenta e seis mil e noventa e dois reais e noventa e Quatro
centavos), para atander as programaçOes constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante
deste Decreto.
Tipo: 100

OECRETO ORÇAMENTÁRIO N·

513,

DE 11 DE

DEZEMBRO

DE 2014,

Abre no Orçamento Rscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por AnulaçAo em fa\lor
de órglo (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotllçOes constantes da lei orçamen·
vlgente.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das abibuiçOes Que lhe confere

o Art;go 68. Inciso UI, da Constitulçao Estadual, a conforme o disposto na Lei nO 10.037, de 30 de
dazembro de 2013 e Lei n" 9.970, de02 de agosto de 2013.
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei
n° 10.037, em favor do(s) Orgao(s) abaixo reJacionado(s), CrédIto Suplemenlar por Anulaçao no valor
total de RS 6.724.220,08 (seis mUhOSs e setecentos e vinle e qualIo mil e duzentos e vinte reais e oito
centavos). para atender as programaçOes constantes no(s) Anexo(s)I de cada processo integrante
deste Decreto.

Art. 2° Os recursos necessénos é execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de
dotaçOe:s orçamentâr1as, conforme indicado no(s) Anexo(s) I! doIs) respectlvo(s) procasso(s).
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaç.!io, retroagindo seus efeitos a partir
de 10 de dezembro de 2014.
Palédo Paiagués. em CUlatnl, 11 de dezembro de 2014, 193" da Independência e 126" da
República

TIpo: 100
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3.1129.979

2.486.240,

UNDO DEAPOIO AO JUDIClARlO

400.000

UNDO ESTADUAL DE SAlIoe

'.000

UNDAçAO NOVA CHANCE

6.724.2211,

Art. 2" Os recursos necessârlos à execuçllo do disposto no art. l ' decorrerAo da anulaçAo de
dotações orçamentárias, confonne indicado no(s) Anexo(s) 11 doIs) respectlvo(s) ptocesso(s).
Art. 3' Este Decreto enlIa em vigor na data de sua pubticaçao.
Palácio Palaguâs, em CuiaM, 11 de dezembro de 2014, 193" da Independência e 126" da
República .
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ANEXO I

CR':DlTO ADICIONAL
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PODER EXECUTIVO
MAReIO LUIZ DE MESQUITA

MARCOS MIGUEL AZEVEDO
MARCOS ROGÊ'l:IO UMA PINTO
MARIA ceLtA DE OUVEIRA PEREIRA

DECRETO

I.4AAIA IZABEL DE M. M. coUTINHO BARBOSA
PAULO HENRIQUe DA SlLVA- SGr PM
REGIAt'lE BERCHIELE

·OECRETON°

2,666,

DE 16 DE

DEZEMBRO

DE 2014.

ROMILSON DOURADO

Admite membro& na Ordem do Mérito Mato

Grosso.

SIRl.EJ TERESlNHA THEJS DE ALMEIDA
VALOIZIO JUlIANO V1RlATO
WlLTON MASSAO OHARA

o GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que

1""~:~-::,:~"":i~o~~'"'[~go~66. indso lU,

da

na

22 de março da 2013,

Art.

Graa-Mestre da Ordem

ConStituiÇllo Estadual,
qualidade de
do
nos termos do artigo 12 do Decreto nO 456, de 19 de maio de 1960, alleradopelo

r

Este Décreto entra em vigor na oata de sua publlcaçAo.

PaláciO Paiagués, em Cuiabá, 16 de dezembro oe 2014,193" da Independência e 126· da República.

'Repubficado porlersaJdo incorreto noD.O. d/116.12.14, 8 p. 4.

DECRETO ORCAMENTARIO
DECRETO ORÇAMENTARlO N°
SGTPM

529..

•

DE 17 DE

DEZEMBRO

DE 2014.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulaçlo em favor
de órgllo (6) do Estado de Mato Grosso, para reforço de clotaçGes constantes da lei orçamen-

t/irla vigente.
O GOVERNADOR 00 ESTADO DE tAATO GROSSO, no u:9O das atribuições qlll!l rw conIanJ o Artigo 66, inciso
m, da ConstituiçAo Estadua~ e conforma o dispoalo na llll n·10.037, de 3ll de delembfo de 2013 e Lei n' 9.970. de 02 de

DE UMA

8gIl6to de 2Ot3.

DECRETA:
Art. l' FICa aberto ro ~ID Fl$cal e da 5egtridsde SocIal do Estado, constante da Lel rf' 10.037, em fa'lOl"

GO"-ERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Silval da Cunha Barbosa
Governador do Estado

Francisco Tarquínio Daltro
Vice Governador

SUPERINTEND~NCIA DA IMPRENSA OFICIAL
DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPLEXO SADICARUMBt:

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 3787
CEP 78058-743 Cuiabá - Mato Grosso
CNPJ(MF) 03.507,415/0004-97
FONE: (65) 3613-8000

E-mail;

publica@iomat.mt.gov,br

Visite nosso Portal:

www.iomat.mlgov.br

Acesse o Portal E-Mato Grosso
www.mt.gov.br

Secretârio de Estado de Segurança PUblica .
Secretário-Chefe da Crum Chil ....
SecrctArio-Chefe da C/lSa Militar .
Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos ...
Secretário de Estado de Planejamenco e Coordenação Qcral ...
Secretario de Estado de F87.enda .
Secretârio-ControladorGemI do Estado ...
Secretário de Estaoo de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar
Secretario de Estado de Indústria, Comércio e Minas e Energia ...
Secretário de Estado de Trabnlho e Assistência Social .
Secretário de Estado de Desenvolvimento de Turismo ..
Sccretârio de Escado de Transporte e Pavimentação Urbann .
Secretária de Estado de Educaç.ilo ....
Secretãrio de Estado de AdministrllÇllo ..
Secretário dc Estado de Saude ..
Secretário de Estado de Comunicação Social .
Procurudor-Oernl do Estado
Secretário de Estado do Meio Ambiente.
Secretário de Estado de Esportes e Lazer.
Secretário de Estado de Cuhum ......................... .
Secretário de ESlado de Ciência e Tecnologia
Secretária de Estado das Cidades ................... .
Secretário F.xtrn.ordinário da~ Açôcs do Gabincte do Governador
SecretArio Extraordinário da Copa do MUTldo - FIFA 2014 o" •

L _____________________________ _

o"

........................ Alexandre Bustamante dos Santos
Pedro Jamil Nadar
. ............................. lldomnr Nunes de Macedo
....... LuizAntonio Possas de Cnrvalho
.. ..... Amoldo Alves de SOUL.O Neto
.............................. Man:el SOU7.a de Cursi
..............• Josc!Alves Pereim Filho
...... Luiz Carlos Alécio
...... Alan Fábio l'rndo Zanatta
.. Jean Estevan Campos Oliveirn
................ 1airo Prndela
........................ Cinésio Nunes de Oliveira
............................. Rosa Neide Sandes de Almeida
.................................. Pedro Elias Domingos de Mcllo
. ... Jorge Aroiljo Lafetâ. Neto
........ Pedro Marcos Compos LemOS
... Jenz Prochnow JUnior
.... José Estevcs de Lncerdo Filho
. ............ Anania~ Martins de Souza Filho
.. Fabiano Proles
............... Fabio Vieira Ah'es
. ............... Mirrc.ia Glória Vandoni de Moum
... Silvio CemI" Correa
.. Mauricio SaUlO Guimarfies

~AB·PGR

i(

"

...

'Fis.

,.i

.I'Quarta Feira, 17. de.

DiárioOOficial

de2014

do(s) Ófgao(!.} aboo.o relaclonado/s), CrédiID SupSmen'JI" ~ Anulaçlo no Vilklf lotai de RS 1.300.103,65 (um milh!io e
trezentos m~ e conto e três reais e oitenta e cinco eentrws~ P<f8 atander a$ Pl'CWamaç6es constmtes no(s) Anexo(s) I de
cada p1Xl!IS!I) Inlegranill d9$fe Dacrelo.
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DeCRETO ORÇAMENTARIO N°

554,

DE 22 DE

DEZEMBRO

DE 2014.

Abre no Orçamento f1l1cal e da Seguridade Soelal, Crédito Suplementar por Anulaçao em favor
de órgllo (5) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotaÇ"lIes constantes da lei orçamen·

tinta vigente.
o GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atlibuiçlles que lhe confere
o Artigo 66, Inciso 111, da Constitulçêo Estadual, e conforme o disposto na lei nO 10.037, de 30 de
dezembro de 2013 e lei n" 9.970, de 02 de agosto de 2013.

'" I '" '"" 0000
'" I '" •." I"'''
,""

DECRETA:
Art. 1° Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Segurldade Social do Estado, constante 4a lei
favor do(s) Órgao(s) abaiXo relacionado(s), Crédito Suptementar por Anutaçao no valor
1.004.413,41 (um mi!hllo e quatro mil e qualroc.entos e treze reals e quarenta e um cema\lOS), para atender as programaç6es constantes no{s} Anexo(s) r de cada processo Integrante deste
Decreto.

~

"\.~~.$~

~"''''

0'

11"1'" 1"'1 ''''

' .. '0"'"

"

00"

l1po: 100

I '""0' '""".".

"MOAO'

",,000,"1
Art. 2" Os recursos necessllfios a execuçao do disposto no art. 1· decorrerAo da anUlação de
dotaçOes orçamentár1as, conforme Indicado no(s) Anexo(s) 11 doIs) respedivo(s) processo(s).

Art. 3· Este Decreto entra em vigor na data de sua publiCBÇao
palâdo Palaguás, em CUlabé, 22 de dezembro tia 2014,193" da Independência e 126" da

Republica.
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1'11101· FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO'SlSTEMA DE PESSOAL DO
EsTADO DE MATO OROSSO
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ANEXO 111
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DECRETO ORÇAMENTÁRIO N"

676,

DE 31 DE

DEZEMBRO

~I
DE 2014.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadaçllo em favor de 6rgllo Is) do Estado de Maio Grosso, para reforço de dotaçOes constanI tes

da lei orçamentarill vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atrtbuiçOes que lhe confere
o Artigo 66, Inciso 111, da Constituiçtlo Estadual, e conforme o disposto na LeI nO 10.037, de 30 de

I d'",mbrn de 2013 e Lei nO 9.970, de 02 de agosto de 2013.
DECRETA:

Art. 10 Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei
'!'.'0.037, em favor doIs) órgão(s) abaixo relacionado{s), Créd!to Suplementar por Excesso de Artotal de RS 259.000,00 (duzentos e clnquenta e nove mil reais), para atender as
programaçOes constantes no{s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decrt!to.

Ireca<:laçAo no valor
fOESõE

ITl,o, 150
",0'

Art. 2' Os rel:Ul"Sos necessários á execuçao do disposto no art. ,. decorrerao de Excesso da

Asrecadaçao,
Art. 3" Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaçao, retroagindo seus efeitos e partir
de 12 de dezembro de 2014.
"N",.

,

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 31 de dezembro de 2014, 1930 da lndependênda e 126" da
República.

DECRETO ORÇAMENTARtO N°

,

575,

DE 31 DE ~ DeZÊMBRO- DE .2014,

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Excesso de ArTecadaçao em favor de órgla (s) do Estago ge Mato Grosso, pBI1I reforço de dotaçoes consuntes
da lei orçamentérlo vigente,
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribulçOes que lhe confere
o Artigo 66, Indso 111, da Constituiçao Estadual, e conforme o disposto na Lei nO 10.037, de 30 de
dezembro de 2013 e lei n° 9.970, de 02 da agosto de2013

DECRETA:
Art. 1° Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da lei
n° 10.037, em favor do(s) Órgao(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Excesso de Arre--..adaçao no valor total de R$ 8.000.000,00 (oito mllhOss de reais), para atender as programaçOes
constantes no(s) Anexo{s) I de cada processo Integrantt! deste Decreto.

~150

~I

Art. 2· Os recursos necessários à ex~o do dlsJXIsto no art. l' decorrerêo de Excesso de
Arrecadaçao.

,,,,,

E """A, 00 "'AOO OE MAW

""u",o"

1"1 "'1"'1"" 1""'1

Art.. 3· Este Decreto enlTa em vigor na data de sua publicaçao, retroagindo seus efeitos a partir
de 05 de dezembro de 2014.

a

R

ãciO Paiaguás, em Cuiabá, 31 de dezembro de 2014, 1930 da Independência e 1260 da

.

s~
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DECRETO ORÇAMENTARIO N°

5n,

DE 31 OE

J

DEZEMBRO

DE 2014,

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Supfementar por Excesso de Ar'.m'..,., •• órgllo (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dohl~ constanIles da lei orçomenUn1a vigente,

re,,,d.ç".

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribulçOes que lhe confere
66, Inciso 111, da ConStltuiçao Estadual, e conforme o disposto 118 Lei ri' 10-037, de 30 de
e Lei ri' 9.970, de02 de agosto de 20\3.
'

I~_Arti_~
I.~"mb"""2013

DECRETA:
' " I 3<0

I .,,, ""1

Art. 10 Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da lei nO
10_037, em favordo{s) Orgao(s) abaixo relac:ionaOO(s), Crédito Suplementar por Excesso deArrncada_
çao no valor total de R$ 6.930.000,00 (seis milhOes e novecentos e t~nle mil reais), para atender as
programações constantes no(s) Anexo(s) J de cada processo integrante deste Decreto.
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Ministério Público Federal

~[______________~T=ER=M~O~DE~ECLARAÇÂO~n~º~08~_____________~]

No dia 08 de maio de 2017, às 16h44min, na sede da Procuradoria da República em Mato
Grosso, estando presente a Procuradora da República Vanessa Cristhina Marconi Zago
Ribeiro Scarmagnani (Portaria PGR/MPF nº 193, de 07 de março de 2017), compareceu o
Sr. SILVAL DA CUNHA BARBOSA, brasileiro, casado, empresário, ex-Governador do

•

•

Estado de Mato Grosso (gestão 2011/2014), nascido em 26/04/1961, natural de
Borrazópolis/PR filho de Joana da Cunha Barbosa e Antônio da Cunha Barbosa, portador
do Registro Geral nº. 2020025 SS/PR inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nO.
335.903.119-91, grau de instrução Superior Completo, residente na Avenida Brasília, nO
235, apto 1901, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP 78045-020, acompanhado
por seu advogado Delio Lins e Silva Junior, inscrito na OAB/DF nO 16.649, no interesse e
com fundamento na Notícia de Fato nº 1.00.000.010999/2016-15, em trâmite perante a
Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao Anexo 08 "PRINCIPAIS OPERADORES FINANCEIROS DO "SISTEMA" - GOVERNO BLAIRO
MAGGI e SILVAL BARBOSA - VALDIR PIRAN"; QUE o Declarante era vice-governador do

Estado de Mato Grosso nos anos de 2007 a 2010, na gestão do então governador do Estado

•

•

de Mato Grosso BLAIRO BORGES MAGGI, atualmente Ministro da Agricultura; QUE no
ano de 2010 BLAIRO MAGGI tinha a pretensão de se candidatar ao mandato de Senador
da República, no entanto, em conversa com o Declarante ele (BLAIRO) deixou claro que
somente deixaria o governo para concorrer ao Senado e apoiar o Declarante para o cargo'
de governador do Estado de Mato Grosso no ano de 2010 se o Declarante assumisse as,
dívidas do grupo político que ele (BLAIRO) havia contraído durante seu governo; QUE o,
Declarante nessa conversa com BLAIRO MAGGI concordou em assumir tais dívidas para
ter o seu (BLAIRO) apoio na campanha de 2010; QUE nessa conversa o Declarante se
recorda que BLAIRO MAGGI citou ao Declarante a necessidade de quitar uma dívida que
o grupo político tinha com o empresário VALDIR AGOSTINHO PIRAN; QUE BLAIRO
explicou ao Declarante que essa dívida que o governo tinha com VALDIR PIRAN vinha
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sendo quitada com os recebimentos de propinas oriundos dos pagamentos de precat6rios
da Construtora ANDRADE GUTIERRREZ; QUE a condição para que BLAIRO apoiasse a
candidatura do Declarante ao governo do Estado de Mato Grosso no ano de 2010 ~ra a
continuidade por parte do Declarante, se eleito, dos pagamentos de forma tempestiva dos
precatórios da CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ, visando assim, quitar a dívida
do grupo político de BLAIRO MAGGI com VALDIR PIRAN; QUE naquela época (março
de 2010) a dívida era em tomo de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais); QUE sobre

•

•

tal dívida com VALDIR PIRAN deixada pelo governo BLAIRO MAGGI, a dívida é
oriunda de um sistema de "conta corrente" que EDER MORAES, Secretário de Fazenda
da gestão de BLAIRO MAGGI, com o aval verbal de BLAIRO MAGGI, mantinha com
VALDIR AGOSTINHO PIRAN; QUE o montante da dívida herdada pelo Declarante,
como já dito anteriormente, estava aferida aproximadamente em R$ 40.000.000,00
(quarenta milhões de reais); QUE o Declarante tem ciência que a dívida do governo
BLAIRO MAGGI com VALDIR PIRAN se iniciou entre os anos de 2008 a 2009, pois JOSÉ
GERALDO RIVA e SÉRGIO RICARDO, então Deputados Estaduais e ocupantes da Mesa
Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, procuraram BLAIRO
MAGGI (na época do fatos governador do Estado de Mato Grosso) e EDER MORAES (na

•

•

época dos fatos Secretár.io de Fazenda do Estado de Mato Grosso); QUE nessa reunião
JOSÉ RIVA e SÉRGIO RICARDO apresentaram urna dívida que a mesa diretora da
Assembleia Legislativa mantinha com VALDIR PIRAN, pedindo para que BLAIRO
MAGGI e EDER MORAES auxiliassem no pagamento de tal dívida; QUE o valor
estimado do débito estava no montante aproximado de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões
de reais), sendo que foi pedido para BLAIRO MAGGl quitar tal dívida da mesa diretora
da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso em troca de apoio da casa
parlamentar aos projetos de interesse do governo BLAIRO MAGGI; QUE BLAIRO
MAGGI concordou com o pagamento dessa dívida, pedindo para que EDER MORAES
encontrasse urna solução para implementar o pagamento; QUE após tal reunião, BtAIRO
MAGGI procurou o Declarante (que era vice-governador do Estado de MATO GROSSO)
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informando acerca do pedido de JOSÉ RIVA para a quitação da dívida da Mesa Diretora
da Assembleia Legislativa; QUE BLAIRO MAGGI pediu ao Declarante assinar um
documento garantindo o pagamento de tal dívida com VALDIR PIRAN, tendo o
Declarante concordado com o pedido de BLAIRO MAGGI e subscrito documentos
juntamente com JOSÉ RIVA, garantindo assim o pagamento da dívida citada; QUE
VALDIR PIRAN pediu também a assinatura conjunta de JOSÉ RIVA porque a dívida era
oriunda da Mesa Diretora da ALMT e que RIVA era um instrumento de pressão no

•

•

governo para pagamento da dívida; QUE BLAIRO MAGGI garantiu ao Declarante que
EDER MORAES encontraria uma saída para pagamento dessa dívida, pois BLAIRO
MAGGI se recusava em assinar documentos dessa natureza; QUE foi a partir desse
momento que se iniciou o sistema "conta corrente" do governo BLAIRO MAGGI, operado
por EDER MORAES com VALDIR PIRAN; QUE o Declarante tomou conhecimento de que
EDER MORAES passou a movimentar essa conta corrente criada com VALDIR PIRAN,
utilizando valores recebidos de VALDIR PIRAN para os pagamentos dos compromissos
do governo de BLAIRO MAGGI, com ciência desse (BLAIRO); QUE o Declarante sabe que
foi utilizado para pagamento dessa dívida com VALDIR PIRAN os precatórios que a
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ possuía com o governo do Estado de Mato

•

•

Grosso, na época em que BLAIRRO MAGGI era governador do Estado; QUE ÉDER DE
MORAES e BLAIRO MAGGI garantiram ao Declarante que se concluísse o pagamento do
restante dos precatórios, a dívida do grupo político com VALDIR PIRAN seria quitada;
QUE sobre os pagamentos dos precatórios da Construtora ANDRADE GUTIERREZ, o
Declarante sabe que no início do ano de 2009 foi celebrado o primeiro acordo entre a
empresa ANDRADE GUTIERREZ e o governo de MT; QUE o governo foi representado
nas tratativas por ÉDER DE MORAES DIAS e pelo então Procurador-Geral do ,Estado
JOÃO VIRGÍLIO; QUE o Declarante tomou conhecimento que nessa primeira tratativa foi
paga a quantia aproximada de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), porém, pelo
volume de dinheiro, ocorreu, uma dificuldade em legalizar

O

"retomo" de 45% do valor;

QUE diante dessa situação, EDER DE MORAES teve a ideia de que fosse celebrado entre
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VALDIR PIRAN e a CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ um contrato de cessão de
crédito, no qual VALDIR PIRAN adquiriria o precatório pelo valor aproximado de 55%;
QUE o Estado pagaria o valor integral do precatório a ANDRADE GUTIERREZ e esta, por
sua vez, repassaria o valor correspondente a 45% a VALDIR PIRAN; QUE VALDIR
PIRAN descontava o valor dos tributos incidentes e o valor líquido, sendo que o que
sobrasse seria utilizado para abater do "conta-corrente"; QUE Declarante sabe, por meio
de ÉDER DE MORAES DIAS, que tais precatórios foram pagos sem respeitar a respectiva

•

•

ordem cronológica dos precatórios devidos pelo Estado de Mato Grosso na Vara de
Precatórios do Tribunal de Justiça; QUE sobre o Procurador-Geral do Estado de Mato
Grosso JOÃO VIRGÍLIO, que representou o Estado de Mato Grosso no acordo, o
Declarante tem ciência de que ele foi o Procurador do Estado responsável em dar parecer
favorável ao pagamento de tal dívida pelo Estado de Mato Grosso em face da empresa
ANDRADE GUTIERREZ; QUE o Declarante não sabe dizer se JOÃO VIRGILIO recebeu
vantagens para subscrever tal documento; QUE, segundo relato de ÉDER DE MORAES
DIAS, o diretor jurídico da Construtora ANDRADE GUTIERREZ, LUIZ OTÁVIO
MOURÃO, foi o representante da empresa supracitada no acordo com o Estado de Mato
Grosso; QUE, segundo ÉDER DE MORAES, LUIZ OTÁVIO tinha plena ciência dos

•

•

pagamentos de propina em troca da quitação dos precatórios, sabendo o Declarante que
havia um diretor acima de LUIZ OTÁVIO MOURÃO, chamado ROGÉRIO NORA SÁ,
que também tinha conhecimentos dos fatos; QUE após tal pagamento, o Declarante tomou
ciência no ano de 2010 que foi confeccionado um acordo entre a Construtora ANDRADE
GUTIERREZ com VALDIR PIRAN; QUE esse contrato foi pensado por EDER MORAES,
que buscou nesse contrato simulado dar amparo aos pagamentos realizados; QUE no
contrato mencionado, a empresa ANDRADE GUTIERREZ, após receber do governo de
MT, repassaria a VALDIR PIRAN o equivalente a 45% do valor pago pelo Estado; QUE
durante o governo de BLAIRO MAGGI pagou-se a quantia aproximada. de R$
200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) referente aos precatórios da ANDRADE

4

.

.) fàl-

GAB/PGR
Fia.

000103

Ministério Público Federal

50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) a ANDRADE GUTIERREZ do total aproxinlado
de R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) restante, pois houve uma decisão judicial do
Tribunal de Justiça, salvo engano, que suspendeu os pagamentos dos precatórios pelo
Estado de Mato Grosso, uma vez que havia suspeita de pagamento em desobediência à
ordem legal de precatórios; QUE ao assumir o governo do Estado de Mato Grosso, no dia
31 de março de 2010, após renúncia de BLAIRO MAGGI que iria se candidatar ao pleito
de Senador da República, o Declarante tomou ciência de que no governo de BLAIRO

•

•

MAGGI havia sido pago o montante aproximado de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões
de reais) para a Construtora ANDRADE GUTIERREZ visando a quitação de alguns
precatórios; QUE ao assumir o governo, o Declarante se reuniu com VALDIR PIRAN, no
próprio Palácio Paiaguás, estando presente ÉDER DE MORAES DIAS; QUE nessa reunião
o Declarante tomou conhecimento do valor pendente do "conta-corrente"

m~ntido

perante VALDIR AGOSTINHO PIRAN; QUE o Declarante, durante a reunião, receb.eu das
mãos de VALDIR AGOSTINHO PIRAN uma planilha (entregue espontaneamente nesta
oportunidade) que continha informações sobre as amortizações já realizadas na dívida
deixada pelo governo BLAIRO MAGGI; QUE essas amortizações se referem aos
pagamentos efetuados pelo Estado já na gestão do Declarante, bem como os valores

•

•

repassados pela empresa ANDRADE GUTIERREZ para VALDIR PIRAN; QUE além
dessas informações supracitadas, que constam na planilha entregue por VALDIR PIRAN,
foram pagas na gestão do Declarante mais 02 (duas) parcelas pelo Estado de Mato Grosso
para a empresa ANDRADE GUTIERREZ no valor aproximado de R$ 24.000.000,00 (vinte
e quatro milhões de reais), que foram descontados por VALDIR PIRAN da dívida
existente nos mesmos percentuais mostrados na planilha entregue; QUE o Declarante se
recorda que com a decisão judicial que impediu os pagamentos dos precatórios pelo
Estado de Mato Grosso à empresa ANDRADE GUTIERREZ, o Declarante não mais
conseguiu efetuar os pagamentos dos precatórios da empresa ANDRADE GUTIERREZ e
assim quitar a dívida deixada pelo grupo político de BLAIRO MAGGI perante VALDIR
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mais tal dívida, oportunidade em que tomou conhecimento de que VALDIR PIRAN
passou a procurar BLAIRO MAGGI e importuná-lo para receber tal débito; QUE em razão
dessas cobranças BLAIRO MAGGI procurou o Declarante pedindo para quitar o Mbito
com VALDIR PIRAN, tendo o Declarante conseguido quitar tal dívida somente no ano de
2014 por meio dos recebimentos de propinas de outras empresas; QUE o Declarante frisa
que BLAIRO MAGGI não só tinha ciência de que EDER MORAES quitaria a dívida com

•

•

VALDIR PIRAN através de recebimentos de propinas pagos pela empresa ANDRADE
GUTIERREZ, como também autorizou EDER MORAES a negociar com a empresa sobre
os respectivos "retornos"; QUE VALDIR PIRAN também tinha ciência que a dívida com
ele contraída seria paga toda através dos recebimentos de propinas oriundos da
ANDRADE GUTIERREZ; QUE o Declarante frisa que VALDIR PIRAN ao

rec~ber

os

valores de propina da empresa ANDRADE GUTIERREZ, descontava um percentual dos
valores recebidos a título de custos da operação e impostos, lançando a diferença como
quitação no "conta-corrente" da dívida existente; QUE o Declarante se recorda que nessa
época dos pagamentos dos precatórios da empresa ANDRADE GUTIERREZ; EDER
MORAES, com base nesse "conta-corrente", acabou pegando um avião de VALDIR
PIRAN (avião da Embraer, modelo CENICA, avaliado hoje em R$ 500 mil reais), sendo

•

•

que EDER usava esse avião, que acabou ficando com o Declarante, após o Declarante se
acertar com EDER MORAES; QUE o Declarante não se recorda como pagou EDER DE
MORAES DIAS, mas que repassou a quantia do valor da época para ÉDER DE MORAES;
QUE além de quitar a dívida deixada pelo grupo político BLAIRO MAGGI com VALDIR
PIRAN com os precatórios da ANDRADE GUTIERREZ, o Declarante recebeu muita
pressão de VALDIR PIRAN, no ano de 20]0, para pagar tal dívida, motivo pelo qual o
Declarante acabou contraindo empréstimos com FRANCISCO CARLOS FERRES,
conhecido como "CHICO BADOTTI" e VALCIR JOSÉ PIRAN, vulgo "KUKI", no valor
aproximado de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), vez que cobravam juros mais em
conta; QUE o valor emprestado foi utilizado pelo Declarante para amortizar a dívida com
VALDIR PIRAN; QUE o valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) tomado com
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VALCIR PIRAN foi repassado diretamente para o irmão VALDIR PIRAN, na data de
01/12/2010, o valor de R$ 5.800.000,00 (cinco milhões e oitocentos mil reais) e em
07/12/2010, o valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais); QUE o Declarante
têm ciência das datas em razão do próprio VALDIR PIRAN ter lhe entregue uma planilha
(documento em anexo) com os respectivos pagamentos na época dos pagamentos; QUE
em razão das constantes pressões exercidas por VALDIR PIRAN em face do Declarante,

•

•

esse (Declarante) resolveu quitar logo tal dívida, motivo pelo qual ainda no ano de 2010
repassou o valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) oriundos de

recebime~tos

de

propinas pagas por Transportadoras do Estado de Mato Grosso para VALDIR PJRAN;
QUE as Transportadoras repassaram tais valores ao Declarante em troca de
reconhecimentos de créditos tributários dessas (Transportadoras), capitaneadas por LUIZ
MARTELLI e posteriormente por GENIR MARTELLI, sabendo o Declarante que quem fez
o repasse desse montante para VALDIR PIRAN foi um dos irmãos MARTELLI (LUIZ ou
GENIR); QUE o Declarante não se recorda de ter feitos pagamentos de outras e!ppresas
para VALDIR PIRAN até o final de 2012; QUE no mês dezembro de 2012 o Declarante
hav.ia pago R$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais) da dívida deixada pelo grupo
político de BLAIRO MAGGI a VALDIR PIRAN; QUE é importante frisar que o Declarante

•

•

somente resolveu quitar a dívida com VALDIR PIRAN, após a decisão judicial impedindo
os pagamentos dos precatórios da ANDRADE GUTIERREZ, em razão de pedido feito por
BLAIRO MAGGI; QUE assim, no mês de novembro de 2012, o Declarante resolveu quitar
essa dívida com VALDIR PIRAN; QUE VALDIR PIRAN queria receber o valor em tomo
de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), alegando esse valor em razão dos juros
cobrados, que giravam em tomo 4,5% de juros ao mês; QUE após negociação,. fechou o
valor devido com VALDIR PIRAN em R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), tendo
VALDIR PIRAN exigido que o Declarante assinasse 15 (quinze) notas promissórias no
valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) cada com vencimento mensal; QUE
exibidos ao Declarante cópia dos protocolos de envios de documentos apreendidos na
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de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) cada (itens 2 e 3 - termo de apreensão da equipe
DF 01, datado de 19/02/2014), vinculadas ao nome do Declarante, o Declarante recoJ;lhece
que esses títulos de fato existiram e que provavelmente são parte das 15 notas
promissórias mencionadas acima; QUE o Declarante tinha conhecimento de que os títulos
referentes às dívidas contraídas perante VALDIR PIRAN eram mantidos em BrasíliaIDF,
pois algumas vezes quando quitada a parcela, VALDIR PIRAN argumentava que enviaria
o título original posteriormente, vez que estavam guardados em BrasílialDF; QUE exibido

•

•

ao Declarante um documento intitulado "posição dos títulos a receber em real" (item 96 termo de apreensão da equipe DF 01, datado de 19/02/2014), o Declarante não se recorda
nem do cheque e nem da nota promissória; QUE quanto ao cheque, o Declarante esclarece
que não é impossível que tenha utilizado cheque de terceiro para pagar parte da dívida;
QUE quanto a nota promissória, com data de emissão em 09/10/2013, com vencimento em
20/02/2014, no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), o Declarante não se
recorda de ter emitido uma nota promissória a VALDIR PIRAN nesse valor, somente se
recorda das notas promissórias no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) cada
nesse mesmo período; QUE VALDIR PIRAN exigiu também que JOSÉ RIVA Presidente da
Assembleia Legislativa assinasse também como avalista, tendo em vista que José Riva

•

•

teria assinado aS garantias do início da dívida no ano de 2008; QUE JOSÉ RIVA concordou
com a assinatura; QUE o valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) foi
devidamente quitado com VALDIR PIRAN através de valores recebidos de empresas que
mantinham relação com o Estado de Mato Grosso; QUE novamente ocorreram atrasos nos
pagamentos das notas promissórias, foi quando o Declarante pediu para o empresário
MARCIO AGUIAR, proprietário da construtora GUAXE-ENCOM1ND, no ano de 2013,
para que ele quitasse 03 (três) parcelas das promissórias assinadas pelo Declarante e JOSÉ
RIVA, no valor total de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais); QUE o Declarant~ relatou a
MARCIO AGUIAR que sua empresa tinha várias obras em andamento no Estado e que
precisaria de sua ajuda; QUE o empresário MARCIO AGUIAR já "ajudava" o Declarante a
cada medição realizada decorrente dos contratos firmados entre GUAXE-ENCOMIND e o
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Estado de MT; QUE o Declarante alegava a MARCIO AGUlAR que tinha restos de
campanha a pagar, foi quando o Declarante propôs a MARCIO AGUIAR que assumisse a
dívida de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) perante VALDIR PIRAN, substituindo
essa dívida pelos "retornos" em relação às obras em andamento; QUE o Declarante
ofereceu a MARCIO AGUIAR, inclusive, a possibilidade de aditamento do valor nos
contratos em andamento; QUE a assunção da dívida por MARCIO AGUIAR nada mais foi

•

•

do que a antecipação dos "retornos" que deveriam ser pagos daquela data em diante em
relação aos contratos em andamento com o Estado; QUE MARCIO AGUIAR, após relutar
no início, assumiu e quitou as 3 (três) parcelas com VALDIR PIRAN; QUE o próprio
MARCIO AGUIAR foi quem efetuou os pagamentos diretamente para VALDIR PIRAN,
sendo essas notas promissórias apreendidas no cofre da empresa GUAXE-ENCOMIND
na busca e apreensão efetuada em uma das fases da "Operação Ararath"; QUE o
Declarante se recorda que amortizou R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) com VALDIR
PIRAN através da desapropriação do bairro Jardim Liberdade; QUE os pagamentos da
desapropriação ocorreu entre os meses de junho a outubro de 2014; QUE do valor que o
Estado de Mato Grosso pagou da desapropriação, cerca de R$ 32.000.000,00 (trinta e dois
milhões de reais), R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) foram utilizados para amortizar

•

•

a dívida perante VALDIR PIRAN, sendo que os outros R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
reais) foram distribuídos entre os Secretários de Estado que participaram da
desapropriação, sabendo o Declarante que esse montante de R$ 5.000.000,00 (cinco
milhões de reais) de "retorno" para os Secretários foi coordenado por PEDRO NADAF;
QUE o Declarante somente tomou conhecimento do repasse aos Secretários no. curso da
Operação Sodoma, por meio de PEDRO NADAF; QUE o Declarante sabe dizer que R$
8.000.000,00 (oito milhões de reais) pagos a VALDIR PIRAN foram oriundos de
pagamentos efetuados por construtoras que tinham obras na SINFRA, de' agosto a

t
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dezembro de 2014; QUE dentro desses R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) a quantia de
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VIRlATO (Secretário Adjunto da SINFRA), sendo que VALDISIO os repassava ao
Declarante; QUE o Declarante não sabe dizer exatamente quais foram as construtoras,
pois o "retomo" foi coordenado por PEDRO NADAF, mas sabe dizer que foram as
empresas envolvidas no "retomo" do Programa MT Integrado e nas obras executadas
com recurso oriundo da Petrobrás; QUE o Declarante recebeu diretamente de VALDIR
PIRAN as notas promissórias quitadas, a exceção das apreendidas no cofre da empresa

•

•

GUAXE-ENCOMIND; QUE do valor aproximado
de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) a VALDIR PIRAN, a quantia aproximada de R$
600.000,00 (seiscentos mil reais) não teria sido quitada, pois os cheques repassados não
foram compensados por ausência de fundos; QUE VALDIR PIRAN, diante dessa situação
procurou o Declarante no Palácio Paiaguás, na ante-sala da Casa Civil, no final de 2014,
para cobrar essa diferença; QUE VALDIR PIRAN estava acompanhado de seu filho,
VALDIR PIRAN JUNIOR (JUNIOR), e na ocasião se desentendeu com o Declarante, pois
VALDIR PIRAN argumentava que o Declarante teria repassado "cheque frio"; QUE
PEDRO NADAF intermediou a discussão e o Declarante deixou PEDRO NADAF e
VALDIR PlRAN na Casa Civil; QUE posteriormente PEDRO NADAF relatou ao
Declarante que ficou até mais tarde na Casa Civil reunido com VALDIR PIRAN e que

•

•

tinha resolvido o problema; QUE o Declarante se recorda que algumas vezes VALDIR
PIRAN JUNIOR acompanhava seu pai (VALDIR PIRAN) e quando comparecia np Palácio
Paiaguás sozinho, VALDIR PlRAN JUNIOR tratava, regra geral, com PEDRO NADAF,
mas se limitava a levar recado do pai; QUE o Declarante já foi até a empresa de VALDIR
PIRAN em Brasília/DF tratar de assunto da dívida já mencionada; QUE o Declarante
conhece ERONIR, funcionário do VALDIR PIRAN, mas que não tinha contato direto,
sabendo dizer que ele era o responsável pelo controle dos empréstimos; QUE ERONIR
exerce a atividade na empresa de VALDIR PIRAN, no escritório localizado no Bairro
Santa Rosa, CuiabájMT; QUE o Declarante conhece CELSON BEZERRA e sabe dizer que
tem relação muito próxima com VALDIR PIRAN; QUE CELSON BEZERRA era conhecido

GAB/PGR
Ministério Público Federal

Fil.

oo0109

"fazia de tudo", como cobrança, serviços pessoais, como se fosse alguém da família; QUE
no período em que o Declarante esteve perante a ALMT (2003-2006), o Declarante
manteve algumas vezes contato referente a empréstimos ou pagamento destes com
'DONA KOKA', à época esposa de VALDIR PIRAN; QUE depois da separação entre
VALDIR PIRAN e "DONA KOKA", o Declarante não mais teve contato com ela; QUE em
algumas oportunidades de quitação de notas promissórias perante VALDIR PIRAN, o

•

•

Declarante solicitava a restituição do título dado em garantia, em algumas ocasiões
VALDIR PIRAN pedia o prazo de 2 ou 3 três dias para trazer o título de Brasília/DF para
Cuiabá/MT; QUE o Declarante frisa que BLAIRO MAGGI não só tinha ciência de que
EDER MORAES quitaria a dívida com VALDIR PIRAN através de recebimentos de
propinas pagos pela empresa ANDRADE GUTIERREZ, como também autorizou EDER
MORAES a negociar com a empresa sobre os respectivos "retornos"; QUE

VALDIR

PIRAN também tinha ciência que a dívida com ele contraída seria paga toda através dos
recebimentos de propinas, sendo que o Declarante se recorda que em conversa com
BLAIRO MAGGI no ano de 2015, esse (Declarante) informou a BLAIRO MAGGI que
havia quitado a dívida com VALDIR PIRAN objeto do caso em tela; QUE em todas as
vezes em que ocorria renovação dos empréstimos tornados com VALDIR PlRAN era pago

•

•

urna "taxa", como se fosse uma taxa de cadastro/abertura de crédito que os bancos
cobram para liberar um empréstimo; QUE o Declarante se recorda, durante a campanha
eleitoral do ano de 2014, de ter sofrido muita 'pressão' do Deputado Estadual GILMAR
FABRIS, que estava em campanha para reeleição ao cargo de Deputado Estadual do
Estado de Mato Grosso, para levantar dinheiro com o Declarante; QUE no intuito de
'ajudar' com a quantia solicitada por GILMAR FABRIS, o Declarante adquiriu uma casa
pertencente a GILMAR FABRIS, localizada na praia JURERÊ INTERNACIONAL
(Florianópolis/SC), sendo que essa casa estava em nome do empresário VALDIR PlRAN
(Avenida dos Búzios, nº 2161); QUE a casa foi adquirida pelo Declarante de GILMAR
FABRIS pelo valor aproximado de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais),
dos quais aproximadamente R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) o

11

Cf'(/

7
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Declarante pagou através de CLAUDYSON ("KAKÁ"), proprietário do Posto Bom Clima,
com o dinheiro oriundo dos desvios de combustível decorrente de depósitos judici'lis da
Petrobrás; QUE GILMAR FABRlS pegava tais valores diretamente com CLAUDYSON,
após autorização do Declarante; QUE o Declarante tem conhecimento que GILMAR
FABRIS pegou tal montante com CLAUDYSON em mais de uma oportunidade; QUE o
Declarante manteve a mesma funcionária contratada por GILMAR FABRlS para cuidados

•

•

de manutenção e limpeza do imóvel, Sra. CAClLDA (48 9933-1588 e 48 3304-0273); QUE
próximo do final do ano de 2015, o Declarante decidiu trocar de funcionário, pois tinha a
intenção de que o novo funcionário passasse a residir no imóvel; QUE RODRlGO
BARBOSA, filho do Declarante, ficou responsável pela contratação, uma vez que o
Declarante já estava preso preventivamente; QUE RODRIGO noticiou ao Declaran~e que o
novo funcionário ao chegar no imóvel em JURERÊ INTERNACIONAL, encontrou
VALDIR AGOSTINHO PIRAN na residência; QUE não se recorda o que VALDIR PIRAN
teria dito ao funcionário, mas em conversa com seu filho RODRlGO, ficou claro para o
Declarante que VALDIR PIRAN resolveu tomar posse da casa sob a alegação de que
GILMAR FABRIS ainda devia dinheiro a VALDIR PIRAN; QUE GILMAR FABRIS alegou
para o Declarante que tinha outras dívidas com VALDIR PIRAN e por essa razão este teria

•

•

tomado posse novamente da casa. Nada mais a declarar, encerro o presente termo às
20hOOmin do dia 08/05/2017 e segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa
Cristhina Marconi Zaga Ribeiro Scarrnagnani (Procuradora da República, matrícula 1142,

portar~ ~ P~R/M:F?t

193,

de

07

de

março

__~"\.~.h':t~,,-,,0J.[~~~Ul]}-!L====== que digitei o presente termo.

Delio Lins e Silva Junior
Advogado - OAB/DF nº 16.649
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de.

2017)
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Brasília, 10 de janeiro de 2013.

De: Piran Brasília
De: Adriana
Para Piran Cuiabá

Ale: Eronir

Protocolo de Envio de Documentos:

Banco
001
237

•

Deto.
272359
126343

Valor
R$ 25.000,00
R$ 59.000,00

Vencimento
20/01/13
23/01113

.Emitente
Anglisey Battini Volcov
Comercial Schenatto Ltda

- Nota Promissória N° 18/24; Valor: R$ 151.288,00; Vencimento: 12101113 - Emitenle:
Maxvinil Tintas e Vernizes SIA.
- Nota Promissória N° 02, Valor:R.$ 2,000.000,00; Vencimento: 20/01113 - Silva!.
- - Nota Promissória N° 02/04, Valor:R$ 76.500,00; Vencimento: 20/01/13.

Data Recebimento:

l1.1 fJ1 ,_4_3__

Recebido por: _ _~_ _-=____

•

~--=-J

,

~~,'i.;

, _ =';.2."

.

ai\,J,/PGJ
FlI·OüC13S

Brasilia, 18 de fevereiro de 2013.

..

.._-

De: Piran Brasília
De: Adriana
Para Piran Cuiabã
Ale: Eronir

,
•

Protocolo de Envio de Documentos:

~D~ct~o~~N~ú~m~e~ro~·~~~V~a~lo~r~~4-V~e~n~c~im~e~n~t~07-__~~~E~m~i~te~n~te~~__~
Che ue 272360 R$ 25.000,00
20/02113
An!ise Battini Volcov

I-~NP'~-4~~0~3~~R$~.~2.~0~OO~.0~0~0~P~0~~2~0~ro~2~/1~3~~~S~ilv~a~l~d~a~C~u~~~a~B~a~m~o~s~a'/~~
NP
03/04
R$ 76.500,00
20/02/13
Celson Luiz.o. Bezerra .

Data Rccebimento:117J

1:V / ,'3

-

Recebido por: ----d~L...----"''<7._.

•
. ~" ..

1

GAB/PG~
FIS,

BrasOia, 15 de março de 2013.

ooo13 ~J

De: Piran Brasília

De: Adriana
Para Piran Cuiabá

Ale: EroDir

Protocolo de Envio de Docnmentos:

"
•

Dcto
Cheque
Cheque
Cheque
NP

Número

Valor

Vencimento

272358
002948
058888
04

R.$ 25..000 00
R$ 400.000,00
R$ 4.499 .456,0o
R$ 2.000.000,0o
R$ 25.000,00
R$ 76.500,QO

20/03/1.3
22/03/13
21103113
20/03113
20/03/13
20103/13

NP

01/18

NP

04/04

Emitente
Battini Volco:v
José Geraldo Riva
Três EditoraI Lida
Silval da Cunha Barbosa

An

IiStl

Sem Nome
Celson Luiz D. Bezerra

- Extrato Bancário entre 12/03113 e 12103m.

".
•

Data Recebimento:

_1_'

Rceebido por:

r

,

.

.

..

J

GAB/PG:rl

Brasília, 19 de abril de 2013
I

rll. OOC. .1 3 .~

De: Piran Brasília
De: Adriana
Para Piran Cuiabá

Ale: Eronir

Protocolo de Envio de Documentos:

•
•

-Banco
001
237
237
237
NP
NP
NP

Deto.
272361
002949
002949
126346
05
02104
02/18

V alor
R$25.000,00
R$400. 000,00 /
R$400. 000,00
R$ 59.0 00,00_
R$ 2.00 0.000,00
R$IOO. 000,00./
R$ 25.0 00 00

~14J

Data Recebiment ~a
__I
Recebido por:

•
•

r-

-

Vencimento
Emitente
201041"13
An Iise Battini Volcov / '
22104113
José Geraldo Riva ,/
22/04113
José Geraldo Riva
23/04/13
Comercial Schenatto Ltda /"".
Silval da Cunha Barbosa . /
20/04/13
25/04/13
CIC Construtora.c Inco oradorá /"
20/04/..:.1.::,3_+.J...::S.:;:em::.:....:.n"'o"'m:;:.e_ _ _ _ _ _--t--'

/

L)

-g Ié.'Y<é-'í"

')-0

-----_

.--

C

------------_.... _._

-

..........

.....

-

--~

, GAC/PG~

Brasília, 17 de maio de 2013"

F~. OOQ 13~J

De: Piran Brasília
De: Adriana
Para Piran Cuiabá

AlC: Eronir

•
•
,
•

Protocolo de Envio Documentos:

Deto. Número
Cheque 126347
Cheque 272362
" Cheque 002950
. NP
OI/lO
NP
06
NP
03/18
NP
24/24
NP
23/24
NP
22/24

Data

Valor
R$ 59.000,00 /
R$ 25.000,00
R$ 400.000,00 /
R$ 240.000,00 /
R$ 2.000.000,00
R$ 25.000,00 t'
R$ 151.288,00 /
R$ 151.288,00 /
R$ 151.288,00 /

Vencimento
23/05/13
20/05/13
22/05/13
20/05/13
20/05/13
29/05/13
12/07/13
12/06/13
12/05/13

Recebimento~/LI_"~_3_ _

o·

Recebido por:~.

_ . _ . _ _ "_"." _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

~

______

~_~

___

~

_ _ _. J

,-----------------------------------------

-----

----

Brasília, J4de junho de 2013.
De: Piran Brasília
De: Adriana
Para Piran Cuiabá
A/C: Eronir

Protocolo de Envio de Documentos:

•

- Nota Promissória N" 07; Valor: R$ 2.000.000,0!vencimento: 20/06/20131s:1val dá
Cunha Barbosa
/
- Nota Promissória N° 02/10; Valor: R$ 240.000,00(Vencimento: 20/06/2013
Nome.
/

~e~'

- Nota Promissória N° 04/18; Valor: R$ 25.000,00; 'ncimento: 20/06120 13/sem Nome!"
• Nota Promissória N° DI/OI ; Valor: R$ 60.721,61; Vencimento: 15/06/2013 - Sem Nome.

•
•

. .

I~

b 13

Data Recebimento: _1_/_/~__

,

---

,

1

Brasília, 19 de julho de 2013.
De: Piran Brasília
De: Adriana
Para: Piran Cuiabá

NC: Eronir

Protocolo de Envio de .Documentos:

•
•
,

•
•

Dcto.
Banco
CheQue 237
CheQue 001
NP
NP
NP
NP
NP

-

-

Número
Valor
002952 R$ 400.000,00
850455 R$ 100.000,00
SIN
R$ 2.388,000,00
03/10
R$ 240.000,00
08
R$ 2.000.000,00
05118
R$ 25.000,00
01/01
R$ 700.000,00

Data Recebimento: _ _1_ _'
Recebido por:

I,
!

\I

-

..

~

.........

-

"'M.

_..

Vencimento
22/07/13
22/07/13
23/07113
20/07/13
20/07113
20107/13
25107113

Em itente
José Gerald o Riva
Josino Perei Ta Guimarães

SIN
SIN
Silval da Cu nha Barbosa
SIN
e
CIC
Construtora
Incorporado ra

.

Brasflia, 16 de agosto de 2013.
De: Piran Brasília
De: Adriana
Para: Pirao Cuiabá

Ale: Eronir

,
•
•

•

Protocolo de Envio de Docnmentos

Dcto.
Cheque
Cheque
NP
NP
NP
NP

Banco
237
237

-

-

Número
002953
126350
Ol/Ol
06/18
09
04/10

Valor
R$ 400,000,00
R$ 59.000,00
R$ J45.100,00
R$ 25.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 240.000,00

lJ1'/ /3

Data Recebimento!'?
Recebido por:
,/

,

C

,.-..._"'-_...... ......-

/

L
J

"
----

Vencimento
22/08113
23/08/13
18/08/13
20/081l3
20/08/13
20/08/13

.Emitente
,
José Geraldo Riva
Comercial Schenatto Ltda
SIN
SIN
Silval da Cunha BarboSa
SIN

Brasília, 13 de setembro de 2013.
De: Piran Brasília
De: Adriana
Para: Piran Cuiabá
Ale: Eronir

Protocolo de Envio de Documentos!

•

•

Dct~o.~~N~úm~er~o~~~V~al~o~r~__~~D~a~m~~~~__~E~m~it~e~nt~e~______~
NP
07118
R$ 25.000,00
20/09/13 SIN
NP
10
R$ 2.000.000 00 20/09/13 Silval da Cunha Barbosa

Data Recebimento!g /

9

1):3

Recebido por: ___~"""""___________

•

CóJc;'à~~'~88i

Folha .. :
1
DT.Ref.: 12102114
Emissao: 13/02114

SIGA IFINR1301v.11
Posicao dos Títulos a Receber em REAL· Analítico· Por Data de Vencimento
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ANEXO 09

000145 .
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GAB/PGR

fII·000146
Ministério Público Federal

No dia 09 de maio de 2017, às 15h43min, na sede da Procuradoria da República em Mato
Grosso, estando presente a Procuradora da República Vanessa Cristhina Marconi Zagq
Ribeiro Scarmagnani (Portaria PGR/MPF nO 193, de 07 de março de 2017), compareceu o
Sr. SILVAL DA CUNHA BARBOSA, brasileiro, casado, empresário, ex-Governador do

•

•

Estado de Mato Grosso (gestão 2011/2014), nascido em 26/04/1961, natural de
Borrazópolis/PR, filho de Joana da Cunha Barbosa e Antônio da Cunha Barbosa, portador
do Registro Geral nº. 2020025 SS/PR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº.
335.903.119-91, grau de instrução Superior Completo, residente na Avenida Brasília, nº
235, apto 1901, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP 78045-020, acompanhado
por seu advogado Delio Lins e Silva Junior, inscrito na OAB/DF nº 16.649, no interesse e
com fundamento na Notícia de Fato nº 1.00.000.010999/2016-15, em trâmite perante a
Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao Anexo 09 - "DOS
OPERADORES FINANCEIROS - FRANCISCO CARLOS FERRES ("CHICO BADOTTI") e
VALCIR JOSÉ PlRAN ("KUKI"); QUE o Declarante se recorda de ter operado com

FRANCISCO CARLOS FERRES, vulgo "CHICO BADOITI" e VALCIR PIRAN, vulgo
"KUKJ" na época em que era deputado estadual; QUE o Declarante esclarece que são
duas empresas que funcionam na mesma casa e que aparentemente VALCIR e

•

FRANCISCO não eram sócios, porém em algumas operações trabalhavam juntos, cada
um contribuindo com uma parte do recurso emprestado; QUE após assumir o governo do
Estado de Mato Grosso, no ano de 2010, o Declarante se recorda de ter contraído um
empréstimo com VALCIR e FRANCISCO, também nO ano de 2010, no valor aproximado
de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) para pagar a dívida que herdou do grupo
político de BLAIRO MAGGI em face de VALDIR PIRAN; QUE o Declarante não sabe
dizer com quanto os empresários VALCIR e FRANCISCO contribuíram no empréstimo
tomado; QUE para sair da pressão da cobrança feita por VALDIR PIRAN, o Declarante
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decidiu tomar empréstimo com VALCIR e FRANCISCO, uma vez que cobravam juros
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menores do que os cobrados por VALDIR PlRAN (4,5% ao mês); QUE VALCIR PlRAN foi
o responsável por repassar o valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) para o irmão
VALDIR PIRAN, sendo que quitou tal dívida com FRANCISCO CARLOS FERRES e
VALCIR PIRAN através dos "retornos" pagos pela empresa JBS em razão dos incentivos
fiscais concedidos pelo governo; QUE não sabe precisar o ano em que ocorreu a quitação
de tal empréstimo, sabendo que foi devidamente pago; QUE PEDRO NADAF (Secretário

•

•

da Casa Civil) foi o responsável por coordenar o pagamento de tal dívida com
FRANCISCO FERRES e VALCIR PIRAN; QUE PEDRO NADAF informou ao Declarante
que o controle de pagamento desse empréstimo era difícil, pois a JBS, por meio de um
terceiro, fazia pagamentos "picados" nas contas indicadas por FRANCISCO e VALCIR,
bem como provavelmente por meio de cheques de terceiros. Nada mais a declarar, encerro
o presente termo às 14h05min do dia 09/05/2017 e segue assinado por todos, inclusive por
mim, Vanessa Cristhina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani (Procuradora da República,
193,

matrícular:=:ortarrl PGR/MPF
__
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•

de

07

de

março
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Delio Lins e Silva Junior
Advogado - OAB/DF n Q J 6.649
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