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Depoenfe que teve sorte de ir a Brasília para' blindar sua' famt1ia e su4;,P .. _' ~;"::,",;
, ..:*~.•.< ..\ .;';: •./y,-"-

candidatura e que o Depo.ente teve i:t sorte de ser incluído nesse acordo; QUE. '

EDER MORAES teria relatado na reunião 'em Brasília que teria ascensão sobre o

Depoente; QUE EDER MORAES teria relatado que teria a possibilidade de realizar

uma delação prémiada oculta entre o GAECO (MP/MT) e a PF; QUE ratifica a

informação policial prestada pelo Delegado de Polícia Federal Guilherme na

Informação Policial nº 002/2014/ de 11/02/2014/ emitida pelo NIPíPF L)"

A medida de interceptação telefônica, judicialmente autorizada, confirma

que EDER DE MORAES DIAS continuou (e confuua) no afã de causar embaraços e I

I- .
influenciar o cUrso normal das investigações, se valendo, mais uma vez, de um membro do

Ministério Público Estaduat integrante do GAECO, o Promotor de Justiça MARCOS

REGENOLD FERNANDES, com quem aparenta ter' elevado grau de proximidade.

, 'Nesse ,contexto, é de mister que a conduta do citado Promotor de Justiça (e/

eventualmente/ de outros membros do MPE em nome de quem esteja agindo)/ seja devida

e oportunamente apurada na esfera competente, nada impedindo fazer referências às

cOI1dutas ilícitas e impertinentes do investigildo EDER D'E MORAES DIAS/ "no que diz
I

respeito às tentativas de direcionar a investigação.
, ' '

Com ef~ito/ no .dia da busca em sua residência,EDER DE MORAES DIAS/

ainda cedo/ telefonou para o Promotor para infprmar a sua situação/ de~onstrando

espanto, como se esperasse que o Promotor tivesse alguma influência e/ou saída no

cumpriménto da diligência e nas investigações d~PF - no diálogo abaixo transcrito/ EDER I

DE MORAES DIAS demonstra queesp~rava estar protegido pelo suposto canal criado/ por

intermédio do componente do GAECO, entre ele e a Polícia Federal: ,I"

TRANSC ÁU OBSERV

RrçÃO DIO AÇÕES

AV.'Estevão de Mendonça, esquina com f:..v.Getúlio Vargas, nº810, bair~o Quilombo - Ed. Green T$wer, CEP 78,043-40"', .
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ÍNDICE: 28079121 "

OPERAÇÃO:ARARATH1

NOMEDO ALVO: EDER MORAES

TELEFONE DO ALVO: 6596897827

DATA DA CHAMADA: 2/19/2014
HORA DA CHAMADA: 06:37,:48

DURAÇÃO: 00:01:11 "
, )

TELEFONE DO CONTATO: 6596150086

DIREÇÃO:

OBSERVAÇÕES: @EDERXMARCOS REGÉNOLD

TRANSCl~Ç.ÃO:

Celular Interlocutor - Cadastro.

Estado ,de Jylato Grosso-; PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.PGJ/~T

CNPJ:03.507.415/00018-92. ,
Rua 4, s/n"CP A, Cuiabá - MT - CEP: 78049~921.

EDER: 'Fala, potência.

MARCOS: E aí, carã, me ligou? ,
'EDER: Bão? Não, aman,heceu com uma busca e apreensão aqui.

MARCOS: Vocêtá aonde?
EDER: Na,minha casa. "

MARCOS: Amanheceu?
EDER: É, tô aqui com seis, sete policiais federais. 'Doutor Rômulo.
'MARCOS: PF? ,\ '"

EDER: É. Dá uma olhada com o pessoaL pra dar uma olhada.
MARCOS: É outro (incompreensível) então?,
EDER: Não sei. Expedido peloJeferson Schneider '
MARCOS: É outro (in~ompreensível) esse. ,
EDER:'Pois é, mas 'vê aÍ. O que ... o que me pediram para fazer eu fi,z,né?

MARCOS: Hum, hum. Cara, que estranho, bicho.
EDER:"Pois é.

, ,MARCOS: Bom, mas você tem coisa aí?

EDER: Não, o que eu tenho aqui é o que vocês tem aÍ.
, MARCOS: Mas você tinha cópi<).disso aí ainda dos seus envelopes?
EDER: Não, tá bom. Marcos, o delegado tá pedindo para mim desIlgar.
MARCOS: Tá bom,tá bom. Falou, tchau. '

Dbserve-se, que tais diálogos aconteceram fortuitamente, ou seja"não eram

esperados, me~mo porque este não é o,comportamento que, se espera de 'um membro de
, ,

tão relevante instituição como o Ministério Público.' '

----
Av. Estevão de Mendonça, esquina com Av. Getúlio Vargas, no/no, bairro Quilombo - Ed. ,reen Tower, CEP\'8.04
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Sua transcrição se faz relevante, no entanto, pela gravidade e atualidade d~/Q
"r ,"

ações em curso, especialmente, mais uma vez, no sentida do potencial que EDER DE""
I ' '

MORAESDIAS têm para afetar e'influenciar o escorreito andamento das' investigações.
~ .,'. .

Nessa senda, Observa-se que essa tentativa de' interferir na produção

probatória - vale lembrar que E~ER DE MORAESDIAS cJ::legoua fornecer documentos ao

Chefe do NIP, muitos' deles voltados ao, desvio' de atenção ,da Polícia, outros cuja.' , . ' .•

procedência poderia ser posta em dúvida~ inclusive pela forma de apro',ximação- revelou-, ' "

se agressiva, uma vez que, o Promotor de Justiça em questão, ao ter dificuldades em obter
I

informações perante a Polícia Federal, tentou contato com o Ministério Público Federal

com o mesmo fim - mais uma vez sem s,Ucesso,diante da seriedade e combatividade

demonstrada pelo Parquet Federal.

É que se depreende das mensagens trocadas, transcritas a s~guir (SMS

tr~câdos por EDERe REGENOLD):

\

I •

Marcos Regenold: "Iniciei os contatos no MPF ja"

Marcos Regenold: "delegados da PF" que estava 'contatando nao

responderam à contento. Te mantenho informado"

Eder: "Ok. Ob'rigado."

,Marcos Regehold: "Liga o aparelho"

Eder: "Vou carregar bateria"

Marcos Regenold: IIpreciso falar acerca de sua oitiva na promotoria do

patrimonio publico. Me ligue do outro numero."

Nesta oportltriídade, cabe menção a um fato novo, cujos documentos

I

"

i

seguem allexos a esta mai1.ifestação.

Com efeito, na tarde do dia 'lOj03j20lLl, às 18h51min, a Procuradora da

República Vanessª Cristhina Marconi.Zago Ribeiro, Scarmagnani, recebeu' o Ofício nº

,109j2014-GAECO e documentos anexos, oriundo do Coordenador do GACEO, do

Ministério Público do Estado de 'Mato Grosso.

"E:rt;lconjU?to com os documentos anexos ao ofício, foi encaminhada uma'

mídia contendo documentos referente a supo'sto ato, de corrupção praticado pelo
/

Governador Silval Barbosa.



que possuem. foro por prerrogativa de função, a Procuradora da República realizou o
r .

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

, . SIGILO :'..
Assim, registro que esta não consta neste WL, pois por se tratar de pesso~s~ l" -; ;/
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encaminhamento direto ao Procurador-Geral da República no dia 12/03/2014 (Ofício

PR/MT nº 1255/2014) para conhecimento, vez que na primeira instânCia não temos

atribuição para investigar e processar pessoas com foro privilegiado,

Diante dos documentos encaminhados' e da forma de atuação apresentada,

Ministério Público Federal registra estranheza e espécie à atuaçãQ do GAECCO/MT, em

especial porpa~te do Promotór de Justiça Marcos Regenold, por via de intermediação do
. .

Procurador-E;eral de Justiça, vez que desde que iniciaram os contatos com.o Departamento
'"

.de Polícia Federal, mesmo sendo irivestigação judicÍalizada ~ SIGILOSA em momento

algum mantiveram contato com o Ministério Público Federal, que cumpre rel~mbrar, órgão

de atribuição exclusiva para o IPL nº 182/2012(7660-27.2012.4.01.3600),ou mesmo com o
, .

Delegado de Polícia Federal que preside a investigação, ou ainda, com o Juiz Federal titular

da 5ª Vará da Seção Judiciária de Mato Grosso,

Durante todo o período que o Promotor de Justiça Marcos Regenold realizóu

os encontros anteriores a busca e apreensão na residência e escritório -de EDER DE

MoRAES DIAS, sempre acompanhando do ~eferido investigado,. em. nenhuma

oportunidade o Ministério Público Federal foi convidado a' participar, seja para narrar o

que estava ocorrendo, seja para entabular qualquet proposta de delação,
,

.• Ao contrário, ainda custamos acreditar em que tipo de proposta de delaçã'o.

premiada regula:r:seria realizada sem a participação do Ministér;ioPúblico Federal, mesmo •

tendo um Pl'O:tnotor de Justiça acompanhando todo tempo o investigado 'EDER DE

MORAESDIAS..

Causa repúdio e espanto ver o termo de declaJaçã%itiva colhido do

investigado EDERDE MORAESDIAS na sede do MP/MT, no sentido de que o Promotor

de Justiça Marcos Regenold teria a intenção de awesentá;-lo para colaboração, A dúvida
. .

que persiste é, quem firmaria o termo de delação/cola,boraçao? O MP/MT? Me parece que

não.

Diante desse quadro, é possível concluir, sem sombra de dúvida que EDER
. ( .

DE MOR.A.ESDIAS - valendo-se de seu "prestígio e influência" decorrentes do fato de ter

exercido fu.ll.çõesde ,destaque do Governo do Estado de Mato Grosso: entre elas as 'êl~

Secretário de Estado de Fazenda, Secretário Extraordinário para a Copa'

Av. Estevão de Mendonça, esquina com Av. Getúlio Vargas; nº81O,bairro Quilombo - Ed. Gr

Cuiabá/MT, Fone( 65)~612-5000/Fax(65)3612.5000
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20i4 (SECOPA) e Ch~feda C~s~ Civil, e da :relação criada com membros do 'Mitti'stê:~?~ '':;_~~~~/'
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Público Estadual; especificadamente o integrante 'doGAECO, Promotor de Justiça Marcos
. . .,

Regenold (com conhecimento e conivência do Procuradç>r-Geral de Justiça. Paulo ,Roberto
'. ,. -

Jorge do Prado, o qual fez inclusive ô contato inicial com o Superintendente Regional da

PF) - tentou influenciar, de forma ilegal e ilegítima, nos rumos de investigação em curso na
, .

Superint~ndência Regional de Polícia Federal (IPL 182/2012 - Operação Ararath), mediante

as seguintes ações:

a) utlização de via institucional (MPE, no que 'tange à atuação dos dois

representantes acima citados) para fazer contáto com Autoridades Policiais

lotadas n~ SR/DPF/MT, incluindo aquelas com ascensão funcional em

relação ao Delegado de Polícia Federal presidente do inquérito;

b), entrega de documentos supostamente indiciativos da pfática de crimes,

de' forma aparentemente parcial, voltada à satisfação de seus interesses

pesso;üs e üirecioÍlamento das investigações;

c) promessa de convencimento do principal investigado a colaborar com as

investigações capciosamente, com a finalidade de djreci~nar a inve~tigaçãoe

. proteger ("blindar") pessoas que, supostamente, seriam atingidas por fatos
, , I

que' ainda viriam à tona com o aprofundamento das investigações. '

E mais, pelos' documentos encaminhados, ao que parece a colaboração dó
. '. .

referido Promotor de Justiça, não obstante documentada, não estava sendo registrada em .

autos instaurados e/ou qualquer sistema' de controle formal e regular~ Isto porque,

consoante determinação da Portaria nº 082/2014-PGJ, estraIl1:ainente somente no ano de

2014 foi instaurado um auto para registro do histórico destas 'informações e tornada de

providências (SIMP nº 002722-001/2014), apesar das' conversas e tratativas entre EDERDE

MORAES DIAS e o Promotor de Justiça Marcos Regenold terem ocorrido ainda no ano qe

2013.

o que de fato se irresigna e estranha, não' custa reiterar, éa c~cun.stânciq de

tratar-se de investigação de competência federal, regularmente judicializada, cujá

atribuição exclusiva de análise e decisão quanto ~o oferecimento' de prêmio par~ fins de
;to

colaboração/delação é de única'e privativa exclusividade do Mittistério Público Federal.

"

I

J
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Enquanto ocorriam todos os agendamentos para estas oitivas, marcada~~ro

acompanhadas pelo Promotor de Justiça Marcos Regenold, sem consulta e/ou

.conhecimento da titular <la ação penal/investigação, 'o Ministério Público Federal' foi

informado quanto' aos aco~tecimentos e, em conjunto com a autoridade policial que

preside a investigação, determinou que. os docuinentos apresentados por EDER, DE '

MORAESDIAS d~ forma obtusa, que não ~e referem a investigação da Operação Ararath

. nao fossem juntados no referido IPL.

Ademais, ressaltamos que a únIca oportunidade em que contilctou-se a

Procuradora da Repúblic~.Vanessa Cristhina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani foi na

tarde do dia 20!02/2014,enquanto a mesma estava a realizar audiência na 7ª Vara da Seção.

Judiciária de Mato Grosso, e ao retomar à PR/MT, 'por volta das 19h:15min, retornou

ligação no celular do Promotor de Justiça Marcos Regenold, vez que tinha entrado em

contato com o Procurador-Chefe da. PR/MT solicitando que este apresentasse o referido
..

membro, a esta Procuradora dia República, berncomo deixou recado de ligação na sua

assessoria.

, Curiosamente, aligaçãb do Promotor de Justiça Marcos Regenold ;Fernandes

só ocorreu um dia (20/02/2014)após o cumprimento do mandado de busca e apre~nsão na

residência de EDERDEMORAESDAIS (19/02/2014).

. E mais, no próprio dia 20/02/2014, novamente em procedimento atípico e

estranho às suas funções institucionais, o referido Pr()motor. de Justiça enviou duas

mensagem dé texto (SMS),do celular funcional (PGJ - MT) ao investigado, ED~R DE

'MORAESDIAS com os segumtes dizeres: "Iniciei os contatos no MPF ja" e "delegados da

PF que estava contatando nao responderam a contento. Te mantenho informado".

Questionamos: 'O que os Delegados da PF não r",sponderam a.contento?

Qual ~promessa/expectativa esperada~ QUalrazão para:tpant~rEDER DE MORAESDIAS,

justamente o investigado de procedimento policial federal, inforinado? Informado de quê ~

por quê?

Ressaltamos, que .somente neste momento (veja que as tratativas entre o

GAECCO e a PF iniciaram no início do mês de dezembro), pas~ados 70 (setenta) dias, o

Ministério Público Federal, titular da ação penal no âmbito federal, foi procurado pelo

'membro do MP/MT para tratar de uma "atu'açãoconjunta".

Av, ,Estevão de Mendonça, esquina com Av. Getúlio Vargas, nº810, bairro Quilombo - Ed; Gree

CuÍabá(MT, Fone(6S)36Í2-S000/Fax(6S)36'12.S000 '
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Na referida ligação, o Promotor de Justiça Marcos Regenold afirmou ter?

, '

interesse de agendar uma reunião com a Procuradora da República Vanessa Zago pará"'''' , -'

tratar da Operação ~rarath (IPL 182/2012),o que foi negado prontamente, vez que se trata

de inquérito sigiloso e diante da estranha situação originada por parte deste membro do

MP/MT.

Relatou o referido membro do MP/MT, 'ainda, que na oportunidade já teria
. , \' ,

documentos importantes FI- apresentar de pessoas com foro por prerr~gativa de ~ção

(sem citar nom~s), proveni~nte'do EDERDEMORAESDIAS."

Assim, o referido membro foi instruído para que entrasse em contatá com a
Coordenadora Cr~inal da PRMT, Dra. Ludmila Bortoleto, e a ela encaminhasse os

documentos, já que a referida investigação se ?"atade crime'contra o Sistema Financeiro e

Lavagem de Dinheiro, de compet~ncia da Justiça Federal.

Em tempo, na .mesma ligação telefônica o Promotor .de Justiça Marcos

Regenold relatou que aos Ofícios de Patrimônio Público, o material apreendido na

residência do investigado EDERDE MORAESDIAS; teria de grande valia para a atuação

do MP/MT, tendo sido questionado como obteve ciência do material apreendido, vez que a

busca foi realizada no dia anterior e nem a titular da investigação ainda tinha tido acesso

pelo volume de documentos, que frisamos, é SIGILOSO e da competência da Justiça,.
Federal.

Quanto ao compartilhamen'to, medida que o MPF entende como nobre entre

. as instituiç~es, sempre respeitadas ,pelos membros nesta 'casa, fo~apontada como, uma

possibilidade.

Entretanto, mesmo tendo relatado ao Promotor de Justic..-aMarcos Regenold

que encaminhasse um ofício, contendo cópia da pOrtaria da investigação civil ou e:dmina] ,
/ "

instaurada, .para que o MPF solicitasse no Juízo Federal competente o compartilhamento
,

. das provas, até o presente momento não foi protocolado.

Não é. de se estranhar que ° ofício não tenha sido' encaminhado

prontamente, 'pois a delegação realizada pelo Procur~dor-Geral de Justiça some~te ocor'r~u
. ' .

em 26/02/2014,ou seja, no momento do contato telefônico o referido'Pron-,iotor de Justiça o
,

fez sem qualquer atriblii~ão legal e regulamentar (v.erPortaria nº 082/2014~PGJ).

Av. Estevão de Mendonça, esquina com Av. Getúlio Vargas, nº810, bairro Quilombo - Ed. Gree
, CuiabájMT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612,5000'
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Convém destacar que na própria Portaria nº 082/2014-PGJ é ressaltado:"( ...y0 .•,;;y';

. ,. . '. '.... ~:....'.../ ?\\~,...

saliente:'se que, no que, concerne' a eventual responsabilidade criminal, remetemos cópia' a S~~'---,..

Excelência o Procurador-Geral da República, para as ,providências cabíveis na espécie". '

. Estando ciente de sua <;itribuiçãocível para o caso, o Procurador-Geral de

Justiça Paulo Roberto,Jorge do Prado n'o procedimento SIMP nº 002722':'001/2014,por meio

da .portaria nº 082/2014-PGJ, delega "atribuições cíveis originárias para promoverem todos os

atos instrutórios que se mostrarem necessários 'à investigação e esclarecimento dos fatos, bem como

. I

para propor as medidas judiciais pertinentes e adotar providências necessárias ao deslinde dos feitos".
aos 'seguni.tes Promotores' de Justiça: Gilberto Gomes, Sérgio da Costa Silva, Mauto Zaque

de Jesus, Wagner César Fachone, Roberto Aparecidq Turin, Célio Joubert Fúrio, Clóvis de .

Almeida Junior, Ana Cristina Bardusco da Silva e Arnaldo Justino da Silva .

Neste ponto, é necessário destacar uma planill.)~ apreendida na residência

do mvestigado EDER DE MORAES DIAS, contendo lista indicativa 'de pagamentos a
.' ,', , , . ' , ..

membros do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (auto de apreensãonº 42/2014-

autos nº 1972-16.2014.4.01.3600.

A referida .planilha foi encontráda no mesmo local e circUnstância da

apreensão dos documentos que sugerem pagamento de propina a autoridades do Poder
. .

Executivo e Legislativo do Estado de Mato' Grosso (notas promissórias, cheques, lista

contábil de pagamento, operações bancárias,,'anotaçõ~s de depósitos). Vejamos:
, " 1 .

•

Av. ES,tevàode Mendonça,.esq~ina com A~. Getúlio Varg~s, nº810, bairro Quilombo - Ed. G~ Tov,er,
, , Cuiaba!MT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000
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% VALOR A PAGAR

90% R$ 164.761,00

90% R5 88.393 '79

90% , R$ 50.a95.2a

90% RS 10:!.676.?7

90"'<' RS 86.731.89

90,% R~ 54.856,95

90% RS 201.066.17

90% n$ S4.687.S9

900" R$ ~70.S04 25

"90% R1i 199.140 36

90% R$ 207.•••24.58

90% lt" 23.9.789.78

90",(; R.$ 1.720.428.39

r"
.183.067."18

98.215.33
55.994,70

114.085.:!O

96.368']7

60.952.17

223.406.85
60.763.99

300.560.28
2:21.267.07
230.471.75
266.433,09

1.911.587.10 .;

VAl.OR LiOCORRIGIDO

R$

RS
R$

RS
RS
RS
RS
R$

RS
RS
R5

R$

R$

VALO~ ORIGINAL

IlS 22:4.000,00

~S 112.864,51

R$ 67 .200~OO

RS 1<0.00000
RS 124.377 19

RS 59.700.36
R$ 274.285.68
RS 59.700.54

R$ 371.428 56
R$ , 271.428.56

as 282.857.12

R$ 30S.46B~30

R$, 2.293.310.82

NOME

Cesfllr Rubens GOr\ç-alvc:;;

rerf"l:t.l"\do Crv2 Moreira.

c;~js.) M;)ria loite da Silva

Iara Xavlol' Pereira
Jen't Proehnow Júnior

Jeu= Anlonío So;;es Perdra
l.oul'des Eml1la de Almeida

Marcos ReRel'"I'O\d Fern~nde'5

Paulo Roberto

Teh'T13 'Rezende Tinto

Ver:à lVI .••ria Rel!ende Nunes

~!r ide Alt!Vcdo Medeiros.

PAGAR
::'311.639.28
172.927.09
32S.!50S3,17
166.015,31

Sl.849.~9

182.073,74
158.50322

280.6.~,08

2:47.239.21

291.110.063

67.565,88

65.365.73

228.003,44
447.701.35

300.31985

100.648,16

220.76G.Bl

230.!)69174

232.853.93

243.760.11
69.226,33

1.99.649#01
90.764.50

330.044,84-

263.934.92

. 293.479.!.!..
122.S~2.08
146.4a956

35.~~.2"L

387 .~B4.19 I

l' ,:;.'; ~:"Ia UII!~h'~ ira :53nt.os "5 - 1\J.ltu:s,uCi I i1.~ 3~~:~~~:~i:\-:',ta%. K; 5J.3V4!,::S';

R'rJ'bertc Ap •.:r.:-addo Tu,,-in R$ 308.0U7,24 R$ 7~% as 232.391,46

Rocsevelt Pereira Cl,.lr~lne RS 322.621.84 RS 330.108,28 r 75% RS 247.581.21

Sieerl"utrva R$ 122.008.05 R$ 122.008.05 75% RS 91.506.04

$amuc\ Frunl!.illO RS 134.32583 R$ 136.146.76 75'% RS 101.110.07

Vâ\nice Silva dos Santo!> R5 53.730,33 R$ 54.350.00 75% R$ 40.762,50

V••lnke $i1va dos Santos R$ 76.637.33 RS 77.626,2~ 75% R$ 58.219.67

Vania Maria r.-.v3t'e-S Crem.::J$co R$ 480.742;20 R$ 486.286#60 7S% RS 364.114 '95

W:-f!,.ner CesóJ: F::!chone RS 199.$44.35 A$ 201.043.42 75% R5 150.782.57

Wcslev S••t,e:hes Lou:erda RS 161.190.99 RS 163.376.11 I- 75% AS l::U.S32.CS

Wilspn Vicenta leoh A$ 148,458.25 AS ]SO.~70.42 75% RS 112.627.87-

~~~ S .•.•rro'S Martins: Amorim RS 80.118.23 R$ 93.800,31 75% I RS 70.350,23

.FtoRcirloAtil'iQ Modelii R$ 74.199.97 RS 74,1.99,97 75% R$ SS.649.98

ltJlla de fatima MachõKIo RS 74.000.00 R$ 74.000,00 75% R$ 55.500.00

.lin.c.lomar Apa:"eddo l'ofoli RS 71.866.70 R5 71.866.70 15% R$ 53.900.03

WvltOl' Mass:lo Oharêl. RS 74.000~OS R$ 74.004.05 '75% R$ 55.503.04

~i!') ~e:reir ..~ ,tunortrn RS 9'2.184.63- R$ 98.756.77 75% RS 74.067.58

TOTAL R$ J.0.829.027,91 R$ 1D.660.733.93 R$ 7.995.550,45

t::'i:f;&;'f,;g::i:~~M"c:;:c;>J!i!.',:~i;:"'fg! >1,;1:~:";;'iJ";;c\AG EN:EES:DE'F,~OMI"i\iiSJ:R:P;ct'.\ó'~fAZE~DAR1A:..,~~t;:;(,;;E~if.!Ji:.i;~~{;"'":/~::~;:iS~f.G.i:~~~~tf!.;/£;1:;"'l~

NOME VA~ORORIGINAL VALORLIQCORRIGIDO % PAGAR

AdrmOf" C..oeJho 8orp;e$ 1.015.949154 R$ 814.227,.(\2 SO".1ã R$ 407.113.71

Adilson Súa,'es ela Silva 1.015.949.54 R$ 814.227.42 50," R$ 4O'.113~71

Adriane Al'3:arp.ciâ.:.l MaRri 1.015,949#54 RS 814.227,-42 50% RS 407.113,1'1.

Adriano Moreir .••8C1ziUo de Um .•• L01S.949.S4 R$ 614.2.27,42 .•.~- RS 407.113.11

Adson Apareddo SaMos 1.015.949.54 RS 814.221,42 50% RS 407,11371

Albér"tC F~rreir,) de Mcr:lis 1.015.949.54 RS S14.227A'- I SVA R$ 407.113.71

Al-=-:Kis 'Pe 'orara oe SOu.la 1.015.949.54 RS
8'4.2~"i.41-r'.~. _'.!!._ .. ..1Q?d..!.EL

~~!-n"'Ol'tO& .• I'''''
1.015.949,5£1 1<5 8"4.iMlSõ%- R$ 407.113.71

A.roldo 80ezcrra Arruda 1:01S.949.54 R$ 81 •• 227 •• 2r' 50% R$ 407.113.71

~~A'O.!Irec.;d.il. Sllv,a Souza 1.015.949.54 " R$ 814.22742 -- se'%- RS .407.1.13~71

£rlitôl' Alves Rodril!ues
1.01$.949154 RS 814.227.42 _. $O~ RS 407.113.71

Fernando Dias. ~ernêlnde:50 1.015.949.54 R$ 8:l4.227A2 50",6 RS 407.11'3,11.

Genv sresolin 1.015,949.54 RS 439.6S0.40 50% R$ 219.82J.20

TOTAL R$ 13.207.344.02 R$ 10.210.379,44 RS 5.105.189,72

L",:::.: :~:\;;;;:,'; ::.;,;;;;,;{i"~',;,:«,:',:.:i:"."~.,2. F:,:",,; "ó,:i'.';/é;'.:.:c;'Mp';' Mrnl$té'rí<i:~i1lllleO:~:;:.;>' ' ',:,,~'''i:;';'<:'.',:;:;;':!:S:.,,"~;'" ".,.:' ":,::";.:.':::,:,:.':;,.;',;
NOME VALORORIGINAL VALORLlQCORRIGIDO I % I
Adri;:Iln.Q Av!':usto Straicncl'" de SOUI;] RS 174.47'-.21 RS 1"JS,S19.0.4;-i.o- 75% I P.S
~~.~~~.~~~. __ . ~'3~_"__ ' ._. .._~~~~~~~~__f!~__ .~_.. ._~__~;~.2!:.~::...L...~~~.~-
Almir To"Jdeud~ Ari'ud••Guimarie:1Õ RS. 435.988,;10 R$ 438.51)4.£.\_. 7~~ RS

Amarildo Cesar' F••chonf': R$ 2JO.033 55 RS 22.1.3S:5Ti'S 75% "$
Arnafdo1ustinoda5ilv3 RS "80.595,50 R$ 82.465,72 .. 75% RS

fdmilscndôlCO$.taPereira R$ 241.3170B 'RS 242.764,98 75.% RS

EiiBna Ckee-o de Sá M~ranhS.oA..,rcs R$ 205.947.50 R$ 211.337,62 75% ns

Estker Lo~i5eÃ. P~:'t!'il";3 Feuoz RS 37"1.960,34 RS 3-7"'.192.10 .~ 15% RS

Eunice Helen3 Rodri~uc~ dtc" Darros RS 320:028.£18 RS '329.652.2S ~75~ R$

E2.equip.l Bo='qf!S de CR.mp05 R$ .382.95611 RS 3Ss.:.147,SO 75% H$

l!:'vio Ccsar ~achone RS 89.550.54 RS 90.087,84 7S% R$
Franchco de AS'$isda Si(vôlllopc.'~ R$ i04.799.13 R$ 87.154,31 75% Rt,

Gooçalo Al'\tunt::S de Barros Nct" RS 301.335,96 RS 304.00459 75% R$
Hl!"liOfre;ioUuo FBu~t R$ 587,13):16 R$ 596.935,13- 75% KS
12~~u:.tQ Ver .••i G,;ad~h[) R$ 391.345.29 R$ 400.416#46 .• 75% RS
J~~;\o e~tist"adcAlmcida R$ 132.657.50 R$ 134.197.S5 7S":-~ R$

10ffle d;tC051Ô' Una R$ 289.782.S7 ns >.94,3SS174 75% RS
Jos.é de Medciro:> f\S 304,448 il:tS RS 307.959.65 j 75% RS

Josi: NOrberto C:eMeoiros. Jr ft$ 305.319,40 R$ 310.lS7i.90 ~ 75% RS

lCati •• Mar;a ,Açullera Ri,poli RS _ 317.642,59 RS 325.013.48 75%. t RS
LuisOU"lo TtOllo MarQuf!Sde Souz:" 1'-tS 91.160 IS R$ 92.301.77 7S% -r-;;;$
LuizEÓ\JardoMartins Jac:ob R'S 2:60.161.71 RS 266.198,75 -- 75% ~S

MarlCí:lBorees S:i.lv3Campo'S Furta" RS 119.400.72 RS 121,019#33 75% RS
MarceloCaet.anoVacchi'ano RS S99.144.13 R$ 440.059,78 ._~ R~

M3'1'l:O:io HlI:t\riQue Machado R$ 347.2064S R$ 351.913.22 75% R">

Maria Atde •..•i SO~re5 Vieir;ll R$ 480.436.69 'RS 391..30S.501 75% R$

~'~rti~ R;:thaloliSOU'1:a R$ 161.190.99 R$ - J.G3.3.76,l1.1
1

75% M
M.••uro De-IflnoCesUf R$ i92.680.7S RS 19S.292,7~~ 75,," RS

.C'cf"stes."reodofodeOli"(lirõl flS 79.439.20 1'$ 47.152,~61 .••• 75-% .RS

.!.!!~t1D Rot\f(tO)tlrcedo Pr:ado ._ I RS 509.861.11 I RS S16.77B,~~L JS% í R$

TOTAL GERAL R$ 26.329.682,7S R$ 22.782.700.47 14.821.168,56

CRÉDITOS R$ 22.746.054,56 ~

FPM R$ 5.345.183,01

FUNJUS R$ 1.120.223,20

Não é possível ~firmar se efetivamente ocorreu o pagamento, do

trata, sua origem e licitude. Apenas que.ao Procurador de Justiça Pa

~-----'--,
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Piádo é apontada a quantia de R$ 516.778,92,e.ao Promotor de Justiça Marcos R~~enold ~ .: '

Fernandes a quantia de R$ 59.Z00,54. '

Em relação. aos Promotores de Justiça designados par.a atuarem de acordo
, . ~ .

com a Portaria nº 082/2014-PGJ,de 26/02/2014,aos 09 membros, 03 membros aparecem na

referida planilha, sendo eles os Promotores de Justiça Wagner César Facnone naquantia de

R$ 201.043,42,Roberto Aparecido Turin na quantia de R$ 309.855;28tj Arnaldo Jqstino da

Silva na quantia de R$ 82.465,72.
(

Importante anotar, nesse contexto, que EDER DE, MORAES .DIAS tem

,utiliiado da mídia digital local, de forma massiva, para conclamar paraflcar do seu lado

algumas autoridades públÍcas (e fazer verdadeiras "amefças veladas"), buscando com isso

obter auxílio no seu intento em influenciar e.dfrecionar os nimos da investigação ora em '

curso.
,

Nesse sentido, destacamos duas das inúineras reportagens veiculadas no

período:

Quinta, 2.0 de_re'l€f~lfOde 201",,~h45
M."NO VENT!L1l.DOP. .

Investigado pela Pi=, Edff fni: ,~ameaças\" para Maggl e Silva!

DA REDAÇÃO

O,vulgaçâo

, .

Eder M::)l'aes: 'ameaças' pari! Silvate Maggí

Fonta: Reporter MT
Visite o v{ebsiie: I1ttp:JtY,"Ww,reportermtcom.brf

o exesecrelártodo senador Blairo MaSgl (PR) e do atual góvemador SlIval Barboslj (PMDB). Éder Moraes, alvo da PF
i nesta quarta.felra (19), na guarta fase da Operação Ararath, mandou um duro recado aos seus dois'ex-dlefes como uma
I. espécie de 'ameaça velada',

I O recado foi dado durante a entrevista feita na manhã desta quinta-feira (20) ao prog~ma Chamada Geral. com Llno

I
Rossi. onde Moraes disse que tanto Silval como Maggi não prestaram solidartedade a ele. :'Não re<ebi a solidartedad.enem
de Blairo Maggi nem de Silval Barbosa. Acho que eles que eles tertam que 'ter a hombrtdade de ter me ligado.

. Companheiro.a~ui é o cidadão Blairo, o cidadão Silval Barbosa. tá precisando de alguma coisa, houve algum problema,
, conte conosco. Porque afinal de cantas, eu cuídei da caixa dos dois. Não é àssim que se t~a companheiro deixando na
beira da estrada-, alfinetou. '

Com esse co';'portamento, Moraes dá demo.fstrações que parece saber mu~acoisa •• par~ estar disposto á jogar m.. no
ventilador,

Nos últimos dias, como é fato público e notório (já que veia:iladó

amplamente nas mídias eletrânicas),'EDER -DE MORAES DIAS
•

tem' pleiteado

abertamente, mas ainda em' tom ameaç~dor, seja indicado para ocupar UIna das vagas de

Conselheiro do,Tribunal de Coritas de Mato Grosso.

Provavelmente se sentindo ameaçado, o GovernadorSILV AL BARBOSA

procurou amenizar o tom intimidador de, EDER .DE MORAES DIAS, afirmando,

evasivamenfe e meio sem jeito, que não haveria vaga aberta para o TCE/MT,

,inobstante, reconhecesse em EÚÉRDE MORAESDIAS "um técnico prepa:rádo".,
.' l • ' .. ,.1 L

Av. Estevão de Mendonça, esquina com Ay, Getú'lio Vargas, nº810, bairro Quilombo - Ed. Gr.£n Tower, CE

Cuiabá/MT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000 \. ' .'
, . 118 _" .

"


