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Pai do VLT

Depois de contestar o VLT e de
classificá-lo como “obra faraônica”,
o candidato Carlos Brito (PSD) a
título de responder provocação do
candidato petista Lúdio Cabral, que
fez ardorosa defesa do modal em
implantação pelo governo achou de
lembrar que o “pai do VLT” é o
deputado José Riva. Antes tarde do
que nunca. O deputado é
reconhecidamente o grande
defensor do VLT. E padrinho
político de Brito.

E a transparência?

A exemplo do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Justiça e do Tribunal
Regional Eleitoral, a Assembleia Legislativa promete liberar hoje, via sítio na Internet, as
informações sobre os cargos e salários de seus servidores e parlamentares. Já o Ministério
Público Estadual ainda vai discutir, em reunião agendada para o final deste mês, o modo
como fará a divulgação determinada pela Lei de Acesso à Informação. Tão cioso de cobrar
dos outros a aplicação da lei, o MP parece não estar com pressa desta vez. Nem o governo
do Estado, que ainda não sabe quando vai disponibilizar os dados.

Mãe do ônibus

Já o candidato Mauro Mendes
(PSB) foi levado a tiracolo pelo
deputado Emanuel Pinheiro (PR)
para um encontro com representantes
do Sindicato das Empresas de
Transporte Público Alternativo de
Passageiros do Estado de Mato
Grosso (Seta-MT), que reúne 26
empresas. Pinheiro se destacou ao
defender os interesses de empresas
de ônibus durante o processo que
definiu o novo sistema intermunicipal
de transporte.
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O governador Silval Barbosa
(PMDB) frisou que vai pedir empenho
dos senadores de Mato Grosso, Blairo
Maggi (PR); Jaime Campos (DEM) e Pe-
dro Taques (PDT) pa-
ra que as eleições não
atrapalhem a aprecia-
ção e determinação
do Supremo Tribunal
Federal (STF) para a
definição de novas re-
gras de divisão do
Fundo de Participa-
ção dos Estados
(FPE), que somente
neste ano prevê um volume de recursos da
ordem de R$ 55 bilhões; para 2013, R$ 61
bilhões e R$ 66 bilhões para 2014. “Não

podemos permanecer sendo desconheci-
dos como unidade federada que contribui
com 40% do superávit da balança comer-
cial de Mato Grosso”, disse o governador,
cobrando uma maior compensação para
quem gera mais dividendos para a União.

Silval sinalizou que hoje Mato Gros-
so rende muito mais
impostos para  gover-
no federal do que re-
cebe de contrapartida.

Silval Barbosa
pontuou que uma ação
de Mato Grosso no
STF que demandou a
decisão de divergên-
cia na partilha dos re-
cursos previstos no

FPE criado para impedir o desequilíbrio do
desenvolvimento existente entre as diver-
sas regiões do Brasil, perdeu o sentido com

as políticas do go-
verno federal. “Na-
da contra o Estado
da Bahia, mas
manter as atuais re-
gras que preveem uma maior fatia dos re-
cursos para o Estado nordestino é privile-
giar uma maior desigualdade social”, assi-
nalou o chefe do Executivo Estadual.

O STF considerou inconstitucional
as atuais regras de distribuição dos recur-
sos do FPE previstas pela Lei Comple-
mentar 62/1989. Sem critérios previa-
mente definidos, a União não terá como
distribuir esses recursos a partir de janei-
ro de 2013, ou seja, o risco é de que os
estados percam esses valores que na ver-
dade deveriam ser ampliados e redistri-
buídos.

Mato Grosso recebeu em 2011, R$
2,336 bilhões contra R$ 15,3 bilhões pagos

a São Paulo e R$ 7,1 bilhões para a Bahia.
As discrepâncias, no entanto, não ficam
apenas neste parâmetro. Se comparados
com os demais estados do Centro-Oeste, te-
mos R$ 2,976 bilhões para Goiás; R$ 1,945
bilhão para Rondônia e R$ 1,456 bilhão pa-
ra Mato Grosso do Sul. Comparando estes
valores com os estados do Nordeste se che-
ga a divergências como R$ 2,559 bilhões
para Alagoas; R$ 2,716 bilhões para o
Piauí; R$ 2,691 bilhões para o Rio Grande
do Norte; R$ 2,485 bilhões para Sergipe;
R$ 5,175 bilhões para Pernambuco e R$
4,717 bilhões para o Maranhão.

“Não critico o montante distribuído
para outros, cada um sabe de suas neces-

sidades, mas que existem discrepâncias
absurdas não tenho dúvida, por isso é es-
sencial que haja a reformulação, novas
regras e principalmente que os congres-
sistas não deixem o assunto para depois,
pois isto vai representar prejuízos irrepa-
ráveis para a economia, como está acon-
tecendo na divisão dos royalties do pré-
sal que está parado e sem previsão para
ser decidido”, explicou Silval Barbosa,
que espera pedir ao seu partido, o PMDB,
apoio para uma divisão mais igualitária.

Pelas propostas apresentadas ao Se-
nado, Mato Grosso passaria a estar entre
os 5 estados mais aquinhoados com re-
cursos do FPE.

Roberto Barroso

Última reunião dos governadores do Centro-Oeste em Brasília, a divisão do FPE pautou o encontro

Governador quer empenho para mudar
forma de distribuição das receitas

Silval reclama
apreciação de
regras do FPE
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A possível indicação de Fran-
cisco Vuolo para ocupar a Secreta-
ria de Transportes e Pavimentação
Urbana - Setpu pode rachar o Parti-
do da República, seu principal ava-
lista, já que o próprio governador
Silval Barbosa (PMDB) confirmou
que a pasta pertence ao partido alia-
do. A situação só não saiu do con-
trole porque o líder do PR na As-
sembleia e 1º secretário, Mauro Sa-
vi interveio e contornou a crise,

mas ela ainda não permitiu ao par-
tido promover a troca com o atual
titular, Arnaldo Alves Souza.

Se ficar de fora da indica-
ção, Vuolo compromete ainda
mais sua situação política, já que
chegou a pleitear a condição de
candidato a prefeito para acertar a
vice de Mauro Mendes e foi pre-
terido pelos mesmos deputados
estaduais que precisam avalisar
sua inda para a Setpu, mas que de
alguma forma resistem, pois veem
nele um possível adversário em
2014 nas eleições gerais.

A nomeação de Francisco
Vuolo não está descartada, até pelo
fato de ter o aval tanto de Mauro
Savi como do senador Blairo Mag-
gi, mas sofre dura resistência den-
tro do próprio partido, o que pode
dificultar sua vida diretamente na
condição de secretário de transpor-
tes que depende de uma relação pró-
xima com os deputados estaduais.

A rejeição de parte de deputa-
dos que chegaram a reclamar com o
governador Silval Barbosa deverá
refrear a nomeação de Vuolo, pelo
menos enquanto não ficar definida a

unanimidade na indicação.
CIDADES - Já quanto a entre-

ga da Secretaria de Cidades para o
PSD, o vice-governador, Chico Dal-
tro, que tem seu nome cotado para a
função, como presidente do partido
negou qualquer convite e voltou a
frisar que o PSD apoia o Governo
independente de cargo político e
sempre votou nas matérias de inte-
resse do Executivo.

O presidente da Assembleia,
José Riva (PSD) negou também que
estivesse discutindo a participação
do partido no staff governamental.

Indefinições partidárias impedem mudanças
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Corregedoria da Defenso-
ria Pública do Estado, através do
responsável Márcio Frederico
Dorileo de Oliveira, confirmou
novas investigações sobre a ges-
tão do defensor público-geral
afastado, André Luiz Prieto, que
poderão alicerçar mais um pedi-
do de abertura de Processo Ad-
ministrativo Disciplinar (PAD)
contra a administração da insti-
tuição. O teor das investigações

em andamento, e sob sigilo, é
considerado grave e pode engros-
sar o número de ações propostas
pelo Ministério público Estadual
contra a gestão de Prieto, sendo
na Justiça 3 civis e 2 penais. 

O corregedor recebeu docu-
mento do Detran, em resposta ao
ofício encaminhado ao órgão no
dia 17 de julho, sobre veículo da
Defensoria listado no uso de
combustíveis do órgão, alvo de
irregularidades. O Detran infor-
mou que o veículo “HIL-2011,
marca Toyota, não existe”. 

André Prieto respondeu.
Considerou um equívoco a res-
posta do Detran, porque na opi-
nião dele, deve ter ocorrido in-
serção de dados incorretos, já
que “HIL-2011” não é número
de placa.

Independentemente da po-
sição do defensor afastado, o
corregedor foi categórico ao
afirmar que a Corregedoria se
empenha para assegurar a trans-
parência dos atos. Lembrou que
partindo da Corregedoria, fo-
ram propostos 8 processos ad-

ministrativos contra Prieto, to-
dos negados por Augusto Celso
Reis Nogueira, então sub-de-
fensor. No Ministério Público
foram propostos 8 inquéritos.

As informações solicita-
das pelo corregedor subsidiam
ações do MP em relação à utili-
zação de combustível. O veícu-
lo, como consta na planilha da
Defensoria Pública, abastecia
3.520 litros de gasolina, com
gastos de R$ 9.750,00. “É um
fato gravíssimo que merece ser
analisado”, disse Márcio.

Situação de André Prieto fica mais grave

Chico Ferreira

Mauro Savi constrói a unidade do PR para indicar Vuolo à Septu

Veja mais, acessando: www.blogdomauro.com.br
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Os defensores públicos de Mato Grosso estão indignados. Eles
acreditam que estejam pagando a conta pela gestão temerária do

defensor público geral do Estado, André Luiz Prieto, afastado do cargo em
função das ações de improbidade administrativa que tem contra si.

Um veterano da instituição diz que os defensores estariam perdendo
uma série de vantagens funcionais para que a Defensoria possa cobrir o
rombo milionário deixado por Prieto.

“Cortaram o nosso auxílio-livro de R$ 6 mil por ano”, reclamava dia
desses um defensor numa livraria no centro de Cuiabá, mostrando a lista
de livros que vai ter que comprar agora botando a mão no bolso e gastando
por conta própria.

Defensores reclamam de cortes

Governo federal precisa
manter o FPE que é de 
onde se desconta as 
dívidas dos estados

APELO POR
MATO GROSSO 


