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Laudo Pericial da Polícia Fe-
deral constatou a utilização de com-
putadores da Prefeitura Municipal
de Sorriso, 420 km de Cuiabá, para
disparar convites para uma reunião
eleitoral realizada no dia 24 de
agosto passado para o lançamento
da campanha intitulada Frequência
15 do prefeito Clomir Bedin, mais
conhecido como Chicão Bedin
(PMDB). O fato fere frontalmente a
legislação eleitoral e pode levar o
prefeito a ser cassado por abuso de
poder político e econômico.

O laudo instrui a Ação de In-
vestigação Judicial Eleitoral de n.º.
501-87.2012.6.11.0043 e foi deter-
minada pelo Delegado Federal Sa-
mir Zugaibe atendendo ordem de
Débora Roberta Pain Caldas, juíza
da 43ª Zona Eleitoral, que recebeu
denuncias da utilização da máquina
pública municipal e exigiu apura-
ção rigorosa para os fatos narrados
e agora comprovados.

O laudo pericial criminal fe-
deral foi feito pela Unidade Técni-
co Científica de Sinop, sendo que
os exames se deram em computa-
dores escolhidos aleatoriamente e
foram acompanhados pelo secretário de
Administração de Sorriso, Rondinelli
Urias e por Amauri Luiz Deffacci, respon-
sável pela administração dos serviços de
informática da Prefeitura Municipal e can-

didato a vereador supostamente pela mes-
ma coligação do prefeito Chicão Bedin.

Na apuração e confecção do laudo foi
encontrada uma mensagem disparada para
várias pessoas com os seguintes dizeres:

“Bom dia, Carlos Colegas, hoje às 19:30 hs
na Madeireira do Chicão, será feito o lança-
mento da Frequência 15 (número do PMDB e
do prefeito) com a presença do prefeito. Con-
tamos com a presença de todos e tragam ami-

gos, parentes, conhecidos, etc...Amauri”.
O laudo da Polícia Federal datado e re-

metido ao conhecimento da juíza Débora Ro-
berta Pain Caldas, em 10 de setembro último,
aponta para a veracidade das denuncias reali-

zada, em que pese não terem encon-
trado novas mensagens, o que só po-
deria ser comprovado se a perícia
fosse realizada em todos os computa-
dores da Prefeitura Municipal de
Sorriso que está entre os melhores e
maiores municípios de Mato Grosso.
O laudo foi assinado por dois peritos.

No Cartório Eleitoral de Sor-
riso nenhuma informação a respei-
to das investigações puderam ser
ofertados, até que a magistrada
conclua as investigações que po-
dem levar a cassação do registro do
prefeito Chicão Bedin (PMDB)
que concorre contra o ex-prefeito
Dilceu Rossato (PR).

Procurado o prefeito Chicão
Bedin (PMDB) não retornou as li-
gações da reportagem, mas havia
prestado informações para sites on-
de negou irregularidades e desvios
em sua campanha eleitoral que é
cheia de altos e baixos já que está
com suas contas municipais rejeita-
das pela Câmara Municipal de Sor-
riso, apontando que estaria sendo
alvo de denuncias eleitorais, ou se-
ja, que seus adversários teriam ar-
quitetado uma armadilha.

O coordenador jurídico de sua
campanha, jogou a culpa em cima
de Amauri Luiz Deffacci, responsá-

vel pela administração dos serviços de infor-
mática do município e que também é candi-
dato nas eleições deste ano e assinalou ser a
ordem do prefeito que nada, nem ninguém
se utilizasse da estrutura pública.
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PF comprova uso da máquina
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Maninho rechaça ação do MCCE
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O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Várzea Grande, Maninho
de Barros (PSD) rechaçou ontem as
ações impostas contra sua adminis-
tração pelo Movimento de Comba-
te a Corrupção Eleitoral -MCCE,
alegando que a Lei Municipal que
fixou a remuneração para a próxi-
ma legislatura é constitucional e
que as alegações do movimento não
prosperam, pois tudo foi feito de
conformidade com o que está pre-
visto na Constituição Federal e na
Lei Orgânica de Várzea Grande.

“Está previsto na Constitui-

ção que a atual legislatura que se
finda em 31 de dezembro, estabele-
ça a remuneração dos vereadores a
serem eleitos e empossados em 1º
de janeiro e inclusive dentro de pa-
râmetros de valores legais estabele-
cidos em lei e auditados pelo Tribu-
nal de Contas de Mato Grosso”,
disse o presidente.

Ele lembrou que para municí-
pios entre 100 mil e 300 mil habi-
tantes, o subsidio máximo dos ve-
readores corresponderá a 50% do
subsídio de um deputado estadual.
“Esta correção salarial inclusive
não alterará o valor do repasse duo-
decimal que são definidos pelo nú-
mero populacional e não de verea-

dor, portanto, sem nova contagem
populacional, o percentual a ser re-
passado pelo Executivo ao Legisla-
tivo não sofrerá aumentos”, expli-
cou Maninho de Barros.

No que tange aos contratos e
ao site da Câmara que esteve fora
do ar por problemas técnicos da
operadora OI, o presidente da Câ-
mara de Várzea Grande esclareceu
que contratos são celebrados dentro
da realidade do Legislativo e tudo é
feito dentro da lei e da ordem, sem
contar que os mesmos são audita-
dos internamente e externamente e
que a população pode acessar o
mesmo pelo endereço www.cama-
ravarzeagrande.mt.gov.br.
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O promotor eleitoral Rodri-
go de Araujo Braga Arruda de
Várzea Grande, em manifestação
a representação eleitoral com pe-
dido de liminar formulada pela
Coligação Unidade Democrática
Social da candidata Lucimar Sa-
cre de Campos (DEM) contra a
TV Cuiabá e por conseguinte o
candidato a reeleição Tião da
Zaelli (PSD) por tratamento pri-
vilegiado no Programa Comando
Geral, apresentado por Maksues
Leite, se declarou totalmente pro-
cedente ao pedido.

Ele pediu o acolhimento
da representação contra a TV
Cuiabá com o pagamento de
multa no valor de R$ 21,2 mil a
R$ 106,4 mil duplicada em ca-
so de reincidência e quanto a
eventual conduta ilícita do can-
didato Tião da Zaelli, o MPE
requereu o encaminhamento de
cópia dos autos a 58 Promotoria
de Justiça Eleitoral, para ciên-
cia e eventual providência
quanto ao uso indevido e abusi-
vo de meios de comunicação.

Diz o promotor Rodrigo de
Araujo Braga Arruda em seu pa-
recer que; “após assistir cuidado-
samente as matérias contidas nos
autos, veiculadas na programa-
ção normal da TV Cuiabá - Canal
47, mais precisamente no Progra-
ma Comando Geral, este Promo-
tor Eleitoral ficou estarrecido
com o tratamento privilegiado
que foi dado ao candidato Sebas-
tião dos Reis Gonçalves (Tião da
Zaelli), sendo possível constatar
explicitamente que o apresenta-
dor do programa Sr. Maksues
Leite abusou do mencionado
meio de comunicação para reali-

zar uma matéria extremamente
sensacionalista em desfavor da
candidata Lucimar Sacre de
Campos, esposa de seu declarado
adversário político Jaime Veríssi-
mo de Campos”.

Lembra o promotor ainda
em seu despacho que é certa a li-
berdade de imprensa para se vei-
cular reportagens retratando os
acontecimentos importantes no
contexto comunitário do municí-
pio, no entanto, da forma como
foi veiculada a mencionada ma-
téria, dedicando o apresentado a
maior parte do programa em ex-
plorar de forma sensacionalista o

descontentamento dos moradores
do Bairro Mapim em relação a
candidata Lucimar Campos e o
senador da República, Jaime
Campos, relevam um dissimula-
do tratamento privilegiado que,
inquestionavelmente, repercute
de forma comprometedora no
processo eleitoral, notadamente
por demonstrar o apoio dado pe-
los descontentes e pelo próprio
apresentador ao candidato Tião
da Zaelli, atingindo a matéria,
uma grande massa de eleitores,
com significativo poder de pene-
tração e formação de opinião, re-
lata o promotor.
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