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DA REDAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) reprovou
as contas de 2010 do ex-secretário de Estado de In-
fraestrutura, Vilceu Marchetti, e o proibiu de ocupar
cargo de indicação política no Poder Público pelo pra-
zo de 5 anos. Ex-prefeito de Primavera do Leste (a 231
km de Cuiabá), ele já é investigado por suposto envol-
vimento com superfatura-
mento na compra de ma-
quinários através do pro-
grama “Mato Grosso
100% Equipado”.

A decisão do TCE
foi aprovada por unanimi-
dade na tarde de ontem,
quando o relator do pro-
cesso, conselheiro substituto Luiz Henrique Lima,
afirmou que existem muitas irregularidades nas con-
tas da Secretaria no período em que Marchetti coman-
dou a pasta (1º de janeiro a 30 de abril). O período de
gestão do secretário que o sucedeu, Arnaldo Souza
(de maio a 31 de dezembro), foi aprovado mesmo

com outros problemas detectados.
O conselheiro informou que as irregularidades

de 2010 têm relação com o exercício financeiro de
2009 e muitas delas continuarão sob investigação atra-
vés de auditorias especiais. Vilceu foi multado em 332
UPF (R$ 11.971,92). Mesmo tendo o balanço aprova-
do, Arnaldo Souza terá que pagar multa de 392 UPF
(R$ 14.123,00) por causa de irregularidades formais,

assim como o diretor Luís Reis
de Paula, multado em 33 UPF
(R$ 1.189,98).

O TCE informou ontem
que os problemas nas contas

de Vilceu se referem à aquisição
de maquinários e microônibus, pro-
blemas em licitações, convênios,
contratos, custos de obras e procedi-
mentos de gestão irregulares. “Um

dos pontos que mais chamam atenção é que cresceu
significativamente o custo em reais do quilômetro pa-
vimentado de rodovias, mas caiu o número de quilôme-
tros pavimentados. Há também muitos convênios sem
prestação de contas. Há claro dano ao erário, mas não
há elementos que permitam quantificação precisa do

valor devido”, afirma o relator.
A Sinfra virou notícia no ano passado diante do

escândalo do programa “Mato Grosso 100% Equipa-
do”, pois fez a licitação de R$ 240 milhões para compra
de maquinários juntamente com a Secretaria de Admi-
nistração (SAD), comandada à época por Geraldo de
Vitto. A pasta deu origem à Secretaria de Transporte e
Pavimentação Urbana.

O TCE também aprovou ontem as contas da extin-
ta Agência Estadual para a Copa de 2014 em Cuiabá. O
Tribunal informou que, mesmo considerando regulares

o balanço da entidade referente ao ano passado, multou
os ex-diretores-presidentes Adilton Sachetti e Yênes
Magalhães e recomendou medidas para evitar proble-
mas. Não foi apontada, no entanto, má fé de ambos no
atraso nas obras de execução da Arena Verdão e no não
cumprimento pela Agecopa da determinação de aplicar
multa ao consórcio de empresas responsável pela obra.

gOutro lado - Vilceu Marchetti não retornou
as ligações de A Gazeta para comentar o assunto até o
fechamento dessa edição, por volta das 19h.

João Vieira

Vilceu Marchetti foi secretário de Infraestrutura e é acusado de envolvimento no MT 100% Equipado

Ex-secretário de Estado não poderá
ocupar cargo de indicação política

Vilceu tem conta
reprovada e fica
afastado 5 anos
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Foi realizado em Cuiabá o
1º Fórum Regional de Custos de
Obras Públicas. O evento reuniu
representantes de vários órgãos de
controle, indústria da construção
e poder público para discutir for-
mas de evitar divergências princi-
palmente na elaboração de orça-
mento para grandes obras custea-
das pelo erário.

O Fórum foi realizado na se-
de da Associação Mato-grossense
dos Municípios (AMM), em Cuia-
bá. A maioria dos presentes ava-
liou ainda que a divergência de
preços é uma das portas para a
corrupção e ainda má qualidade
das obras. “A importância desse
tipo de discussão é porque o de-
sencontro de preços é hoje um dos
maiores problemas nas obras pú-
blicas”, afirma o presidente do
Sindicato da Construção Civil de
Mato Grosso (Sinduscon-MT),
Cesário Siqueira.

O secretário de Controle Ex-
terno substituto em Mato Grosso,
René Oliveira, do Tribunal de Con-
tas da União (TCU), afirma que a
preocupação do órgão é garantir a
qualidade das obras e um preço
justo. Já o secretário de Estado de
Cidades, Nico Baracat (PMDB),
ponderou ainda que a divergência
de preços pode ser vista na prática

pelo governo principalmente por
causa das diferenças regionais. Ele
cita o preço de material de constru-
ção no interior sendo mais caro que
na Baixada Cuiabana, mas o inver-
so se verifica na contratação de
mão-de-obra. “E isso às vezes não
é levado em consideração diante de
um formalismo da licitação”.

As propostas colhidas no Fó-
rum de Cuiabá serão reunidas com
as sugestões feitas em outros esta-
dos para a etapa nacional do Fó-
rum, segundo informa Paulo Dias,
um dos coordenadores do evento
em Mato Grosso, realizado pelo
Instituto Brasileiro de Engenharia
de Custos (IBEC). “Muitas licita-

ções só levam em consideração o
menor preço. Isso causa um des-
conforto, pois pode ser um sinal de
sonegação fiscal e até de má quali-
dade do serviço para atender um
processo licitatório”. Segundo ele,
o Fórum Mundial ocorrerá em
2016, quando serão compartilhadas
sugestões de vários países.

Divergência de preços em obras é problema Harrison tem as contas
rejeitadas por Tribunal
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O TCE também emitiu
parecer contra as contas de
2010 da prefeitura de Santo
Antônio de Leverger (a 34 km
de Cuiabá). A decisão deve
provocar mais instabilidade no
município que ficou quase 1
ano com a situação político-ad-
ministrativa indefinida mesmo
tendo o prefeito eleito Harris-
son Ribeiro (PSDB) em elei-
ção suplementar. Isso porque o
ex-vereador pode ser enqua-
drado na Lei da Ficha Limpa,
que impede de disputar elei-
ções políticos condenados em
órgãos colegiados.

O TCE emitiu parecer
contra as contas ao analisar a
gestão do município e multar
Harrisson em R$ 16.231,15
(450,49 UPF). Dentre as fa-
lhas, foi destacado pelo Tribu-
nal que não foram aplicados os
percentuais legais mínimos
quanto aos gastos com saúde.
Isso se reflete na análise de po-
líticas públicas de saúde cujo
resultados apresentados estive-
ram abaixo da média nacional.

Em educação o desempe-
nho também foi baixo. O mu-

nicípio obteve média de apenas
um ponto em escala que varia
de zero a dez. Por isso, foi re-
comendado pelo substituto de
conselheiro e relator do pro-
cesso Luiz Henrique Lima que
o Legislativo determine ao
Executivo a adoção de medi-
das para aprimorar o desempe-
nho das políticas públicas de
saúde e educação.

Com a decisão dos con-
selheiros, o parecer será votado
em definitivo pela Câmara
Municipal de Vereadores, que
pode ou não manter a decisão.
Isso pode tornar o prefeito ine-
legível. Harrisson já enfrentou
uma longa batalha jurídica pa-
ra chegar ao cargo. Eleito no
ano passado diante da cassação
de Faustino Dias Neto (DEM),
ele foi barrado inicialmente pe-
la Lei da Ficha Limpa depois
de demitido em processo admi-
nistrativo da Secretaria de Es-
tado de Fazenda (Sefaz), onde
é fiscal concursado. Depois de
muito vai-e-vem, ele conse-
guiu anular a decisão. A Ficha
Limpa também foi adiada para
2012. Harrisson é cotado como
pré-candidato para a reeleição
e pode recorrer.

DINHEIRO PÚBLICO 

João Vieira

Órgãos de controle se reúnem na AMM para discutir formas de evitar divergências em custo de obras

Marcus Vaillant

Ana Bardusco cita que agora quer aprender e ouvir a sociedade

Medidas contra corrupção vão ser adotadas
DA REDAÇÃO

Associações, sindicatos, pro-
motores de Justiça e Organizações
Não Governamentais (ONGs) ado-
tarão medidas de combate à cor-

rupção em Mato Grosso. As ações
foram discutidas ontem a partir do
Fórum Permanente de Interlocução
entre Ministério Público Estadual
(MPE) e sociedade.

As medidas começaram a ser

discutidas durante o terceiro en-
contro do Fórum, que a cada tri-
mestre escolhe uma área para atuar.
A expectativa do grupo é anunciar
as medidas a partir de março, como
leis de combate à corrupção e pro-
postas para o Estado aumentar a es-
trutura dos órgãos de controle.

O Fórum decidiu ontem criar
comissões para fazer um levanta-
mento sobre a estrutura e demanda
de cada órgão. A ideia é apresentar
o estudo à cúpula de cada Poder.
Participaram do encontro represen-
tantes de sindicatos de várias cate-
gorias, além de movimentos popu-
lares, ONGs, representantes do Ju-
diciário, Delegacia Fazendária e
promotores de Cuiabá e Várzea
Grande. “Sempre estivemos nos
gabinetes e atuando com um deter-
minado olhar. Hoje, queremos
aprender e ouvir a sociedade”, afir-

ma a promotora Ana Cristina Bar-
dusco. A cobrança de mais recursos
foi quase que unânime entre repre-
sentantes do MPE e Judiciário.

Durante o encontro, repre-
sentantes do Movimento de Com-
bate à Corrupção Eleitoral tam-
bém entregaram aos promotores
uma representação em que denun-
ciam suposta irregularidade na
construção de quadras poliesporti-
vas para escolas da rede pública
estadual em convênio com uma
construtora ligada a um deputado
estadual. Também acusou doação
irregular de uma associação de
combatentes a outro deputado. O
coordenador do Fórum, promotor
Domingos Sávio, afirmou que o
grupo não vai cuidar de casos con-
cretos. As denúncias deverão ser
encaminhadas ao procurador-geral
de Justiça, Marcelo Ferra.

Escândalo complica 
contas de 2009 e 
2010 do ex-secretário
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