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O presidente da Assembleia
Legislativa, deputado José Riva
(PSD), deu garantias de que o Poder
que administra juntamente com ou-
tros 23 deputados será o que melhor
dará demonstração de transparência
na publicação de seus atos e despe-

sas. A fala foi logo após a votação
do projeto de Resolução nº 404/12,
que regulamenta as ações de trans-
parência e que foi aprovado em pri-
meira discussão e iria à segunda na
sessão noturna. 

O presidente ponderou que os
homens públicos se esforçam para
que as coisas aconteçam como de-
vem acontecer e que com a Assem-

bleia não seria diferente, tanto é que
também acabou sendo aprovada
matéria de autoria da deputada Lu-
ciane Bezerra (PSB) que estabelece
a consulta popular no Legislativo
Estadual, abrindo para a internet e
“portanto para todo mundo, as infor-
mações com relação aos servidores,
gestão fiscal, verbas indenizatórias e
processos licitatórios e contratos”.

“Nossa missão será dar ao má-
ximo a transparência desejada pela
sociedade e por vários segmentos
sociais”, explicou o presidente da
Assembleia, José Riva, alertando
que já construiu com o primeiro se-
cretário, Mauro Savi (PR), que é o
ordenador de despesas e o responsá-
vel pela parte administrativa do Par-
lamento Estadual, a decisão de dar
transparência máxima a toda atua-
ção do Legislativo.

Das ações previstas nos 2 pro-
jetos de Lei em apreciação, uma já
está consolidada. A Casa já divulgou
em seu site um link com a relação
dos nomes dos servidores com lota-
ção e simbologias remuneratórias.
Entre o que está em fase de implan-
tação está o link “Gestão Fiscal”,
que será um espaço para divulgação
de relatórios quadrimestrais e anu-
ais, para informar a população sobre
os investimentos com pessoal e flu-
xo de caixa e as despesas da Assem-
bleia Legislativa.
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Um inquérito da Policia Judiciária Civil de Mato
Grosso pode colocar Lucas do Rio Verde, 350 km de
Cuiabá, no foco de um escândalo envolvendo falsifica-
ção de documento público ou estelionato, além de so-
negação de impostos e prejuízos aos cofres públicos
municipais e estaduais que podem superar os R$ 100
milhões. A fraude seria a partir da emissão de notas de
produtos agrícolas que não existiriam e que envolveria
uma das grandes empresas do mercado local, a Fiagril,
de propriedade do prefeito Marino Franz, que está afas-
tado da mesma por causa do exercício público, mas que
ainda aparece na página da internet da empresa na pre-
sidência do Conselho de Administração.

As investigações apontam para um verdadeiro
derrame de mais de 800 notas fiscais fraudadas com
valores variando na média de R$ 50 mil, mas com al-
gumas superando os R$ 180 mil, dentro da Agência Fa-
zendária de Lucas do Rio Verde pelo servidor Wancley
de Matos Sobrinho.

A Fiagril é presidida atualmente por Miguel Vaz
Ribeiro, candidato à vice-prefeito na chapa encabeçada
pelo ex-deputado e ex-prefeito Otaviano Pivetta
(PDT).

No inquérito da Polícia Judiciária Civil são colhi-
dos depoimentos de vários agricultores que iniciaram o
inquérito com pedidos de providência, mas no relatório
da Secretaria de Fazenda, mais precisamente da Co-
missão de Processo Administrativo Disciplinar que
apura o envolvimento do servidor público, são infor-
madas as emissões de 798 notas fiscais de Produtor/A-
vulsa, sem reter a via de arquivo da Agência Fazendá-
ria para se evitar o controle e o recolhimento das obri-
gações impostas.

As referidas notas fiscais foram emitidas em fa-
vor de Alisson Engelbrecht, Cristino Aparecido Dia-
mantino, Renato de Paula, José Laurindo Barbosa, Nel-
son Fernandes, René Eidt, Ledir Guilherme Hoffmann,
Carlos José Carvalho Rangel, Aroldo Rangel Carvalho,
Maria Eugenia Machado e Otávio Marques Filho, que
acabaram alertados pelo contador Florindo Foguesatto
que tem um escritório de con-
tabilidade em Ipiranga do Nor-
te. Foguesatto solicitou uma
relação de notas fiscais emiti-
das pelos produtores rurais que
são seus clientes para conferir
a emissão da Guia de Informa-
ção de Arrecadação (GIA),
quando notou a existência de
várias notas sem a devida có-
pia que o produtor obrigatoria-
mente lhe entrega para a pres-
tação de contas.

No depoimento, o contador informa as autorida-
des policiais que o valor das vendas constantes nas no-
tas era maior que a produção agrícola dos produtores
rurais que estão inseridos em sua maioria como de
agricultura familiar e que todos negaram a emissão das
referidas notas, o que os levou a registrar boletim de
ocorrência onde, além de denunciarem o esquema, pe-
diam a anulação das mesmas que poderiam gerar pesa-
das multas por sonegação de impostos.

Destes boletins de ocorrência se iniciou o inqué-
rito da Policia Judiciária Civil, que até hoje não con-
cluiu suas investigações mas já sinaliza para um gran-
de rombo nas finanças públicas estaduais e municipais
graças à sonegação de impostos com a emissão de no-
tas frias e a baixa de produtos que seriam destinados à
exportação e que, portanto, não incidiriam o recolhi-

mento do ICMS, maior fonte de
renda do Estado e dos municípios.

Uma das vítimas, Nelson Fer-
nandes, inclusive declarou às auto-
ridades policiais que comunicou o
fato da emissão de notas fiscais
avulsas de forma irregular à Fiagril,
que teria pedido ao mesmo que não
fizesse a denuncia à Polícia Civil,
justificando ao mesmo que também
seria vítima.

Em vários relatos, os agricul-
tores apontam para disparidades co-

mo cargas comercializadas em apenas uma nota que
não caberiam em um caminhão, sem contar o fato das
propriedades envolvidas não terem capacidade de pro-
duzir tudo o que aparentemente foi comercializado,
chamando a atenção que as notas fiscais emitidas sem
autorização eram endereçadas à Fiagril.

Em fevereiro de 2008 a Fiagril Agromercantil
Ltda, presidida por Miguel Vaz Ribeiro, emitiu um do-
cumento oficial à Secretaria de Fazenda do Estado, que

consta dos autos do inquérito judicial, pontuando que
“no exercício de suas atividades empresariais sempre
velou pela estrita observância dos princípios da legali-
dade e moralidade. Por tais condições não poderá acei-
tar passivamente que seu nome seja envolvido em con-
dutas inadequadas eventualmente praticadas por tercei-
ros perante o fisco”.

Diz ainda o referido ofício que “o bom nome da
Fiagril Agromercantil Ltda não poderá ser maculado
por emissão de notas fiscais de compra e ou venda de
produtos que efetivamente não realizou”. E ainda soli-
cita o imediato cancelamento de qualquer nota fiscal
estranha às relacionadas juntamente com o ofício enca-
minhado.

Um dos depoentes, Francisco Flores, no seu de-
poimento em 30 de setembro de 2008, se apresentou
como gerente administrativo geral da Fiagril e infor-
mou que a empresa financia pequenos produtores com
relação aos produtos soja e milho e que em relação à
safra de 2007 começou a receber reclamações dos pro-
dutores da região de Tapurah, Ipiranga do Norte e Ita-
nhangá, que os valores constantes e quantidade produ-
zidas não condiziam com os produtos que foram co-
mercializados com a referida empresa e solicitaram o
cancelamento das notas fiscais.

No procedimento administrativo contra Wancley
de Matos Sobrinho, a Comissão de Sindicância alerta
que é preciso considerar a possibilidade da empresa
Fiagril Ltda ter-se beneficiado do procedimento, pois

se adquiriram produtos destes produtores e estes não
produziram o produto constante das notas fiscais, há
duas situações: não houve circulação da mercadoria,
sendo que foi emitido documento fiscal para obtenção
de algum benefício fiscal; ou adquiriram o produto de
um produtor e “esquentaram” a mercadoria com a
emissão de Nota Fiscal de Produtor Eletrônica de outro
produtor rural regularmente inscrito.

A Comissão de Sindicância lembra ainda que o
procedimento empregado pelo servidor público, que te-
ve sua pena de demissão recomendada pela referida co-
missão, trouxe prejuízos a terceiros e ao erário público,
mas entende que também houve benefícios para tercei-
ros que precisam ser apurados com profundidade.

O processo agora se encontra na 14ª Promotoria
Criminal Especializada na Defesa da Administração Pú-
blica e Ordem Tributária sob o comando da promotora
Ana Cristina Bardusco Silva, que atua em comum acor-
do com a promotora Patrícia Eleutério Campos, da 1ª
Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Lucas
do Rio Verde. Bardusco está de licença para tratamento
de saúde e só retorna após suas férias em outubro, se-
gundo informações de sua assessoria. Enquanto isto, as
investigações vão tendo andamento em diversos senti-
dos, inclusive em relação ao procedimento administra-
tivo de demissão do servidor da Fazenda Pública.

A assessoria de imprensa da Fiagril informou que
a empresa já havia se manifestado nos autos e que não
haveria novas manifestações. 

ESCÂNDALO Denúncia envolve suposta emissão de notas frias por parte da Fiagril, em Lucas

Chico Ferreira

Empresa Fiagril, alvo da denúncia,
pertence ao atual prefeito de Lucas

do Rio Verde, Marino Franz, que
está afastado por conta das 

obrigações do cargo público

PEDIDO ETERNO

Defensoria quer dobrar receita
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A Defensoria Pública de
Mato Grosso retomou as arti-
culações para tentar melhorar
seu orçamento para o ano de
2013 diante das dificuldades
vividas pela instituição, que há
pelo menos 4 anos tenta em
vão dar posse para novos de-
fensores públicos e ampliar sua
atuação para as 80 comarcas
existentes no Estado.

O defensor público-geral
em exercício, Hércules Gahyva,
acompanhado de outros mem-
bros da diretoria se reuniram
com os deputados estaduais pa-
ra traçar uma ação positiva para
atender as demandas da institui-
ção. “Nós precisaríamos para
2013 de algo em torno de R$
130 milhões ou pouco mais de
R$ 10 milhões/mês, contra os
atuais R$ 5,2 milhões/mês rece-
bidos em 2011.

“Sabemos que é uma pro-
posta demasiada, mas essa é a
nossa necessidade. Se não for pos-
sível teremos que nos adequar à
realidade do Estado e dos serviços
que podem ser prestados dentro
do nosso orçamento”, assinalou

Hércules Gahyva, pontuando que
espera por parte dos deputados e
do governo do Estado uma sensi-
bilidade maior em relação às ne-
cessidades da Defensoria Pública.

Atualmente, são 138 defen-
sores públicos para uma demanda
de 200, restando 62 vagas abertas
que poderiam ser preenchidas de
forma gradativa até 2014. Para o
defensor público-geral em exercí-
cio, se as coisas não acontecerem
de forma gradual a instituição

não terá como atender a demanda
que é sempre crescente em rela-
ção aos períodos anteriores.

“Temos ciência que nem
tudo que pedimos poderá ser
atendido, mas queremos deixar
um planejamento estratégico de
5 anos para que neste período se
possa chamar os aprovados e
montar as estruturas físicas para
atender a demanda da população
de Mato Grosso que é sempre
crescente”, disse.

Otmar de Oliveira

Defensoria Pública luta há 5 anos para ter mais recursos
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Riva garante transparência total

Assessoria/AL

José Riva garante que Assembleia será modelo na transparência

Polícia investiga sonegação

Mato Grosso se tornou
nesta semana o maior
arrecadador financeiro
com a safra agrícola


