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28. PAGAMENTO DE PROPINA PARA APROVAÇÃO DE LEI 

 

Item: 
 

28 

 

Descrição do Anexo: 
 

Pagamento de vantagem indevida, no valor de R$ 4.000.000,00 para a aprovação 

da lei 9.855/2012 – ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS ATACADISTAS 

E DISTRIBUIDORES – AMAD 

 

Síntese fática: 
 

R$ 2 milhões de reais foram entregues pelo PROPONENTE ao SILVAL no 

gabinete do governador por intermédio de cheques pequenos emitidos por várias 

empresas (atacadistas, distribuidoras e mercados), numa única oportunidade – o 

PROPONENTE estava acompanhada pelo então presidente da AMAD – SÉRGIO 

JOSÉ GOMES. R$ 850.000,00 ficou com o PROPONENTE (recebeu por 

intermédio de vários cheques pequenos – lembra que em SINOP pegou cheques 

no supermercado Machado) – R$ 1.150.000,00 foi rateado a diversos deputados, 

lembrando do DILMAR DALBOSCO, mas não se recorda de outros. A entrega 

foi realizada diretamente pelo SÉRGIO JOSÉ GOMES. 

 

 

Período: Não recorda a data exata, a lei foi aprovada em 2012 

 

 

Envolvidos: 

José Geraldo Riva 

Sérgio Jose Gomes 

Silval da Cunha Barbosa 

Dilmar Dalbosco – (em razão da sua relação com o seguimento empresarial) 

 

Não tem conhecimento de outros agentes, mas durante a discussão técnica, 

participaram diversos empresários. 
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Documentos apresentados do item 28: 
 

  Em relação aos fatos tratados no presente item, não sabe indicar 

provas, contudo, o Proponente se compromete a colaborar no que for necessário 

para elucidação dos fatos. 

 

Gravação e Transcrição do item 28: 
 

  Insta consignar que a presente proposta está acompanhada de registro 

em áudio e vídeo, assim como a degravação “ispis litteris” do conteúdo dos 

registros citados, em dois formatos “Editável” e em “PDF”. 

 

  Os arquivos retromencionados acompanham esta Proposta de 

Colaboração Premiada em mídia digital (Pen Drive). 

 

  Para verificar o conteúdo dos arquivos mencionados, basta clicar nos 

links a seguir: 

 
Vídeo 

videos\Item 28 da Planilha.mp4 

Transcrição Editável 

Transcrição - Editavel\Editavel - Item 28 da Planilha.docx 

Transcrição PDF 

Transcrição - PDF\PDF - Item 28 da Planilha.pdf 

 

Considerações adicionais do Proponente ao item 28: 
 

(i) O Proponente afirma que outro esquema ilícito que merece ser 

esclarecido envolveu a AMAD (Associação Matogrossense de atacadistas e 

distribuidores), uma vez que houve pagamento de propina para aprovação da Lei 

nº. 9.855/2012, que beneficiou todo o setor. 

 

(ii) Nesse caso, todo o acompanhamento foi feito pelo Sr. Sérgio José 

Gomes, então Presidente da AMAD, tendo sido ele quem discutiu com os 

representantes do executivo e o Proponente o valor de R$4.000.000,00 (quatro 

milhões de reais) em propina. As discussões técnicas foram feitas entre o Sr. Sérgio 

file:///D:/DELACAO%20RIVA/videos/Item%2028%20da%20Planilha.mp4
file:///D:/DELACAO%20RIVA/Transcrição%20-%20Editavel/Editavel%20-%20Item%2028%20da%20Planilha.docx
file:///D:/DELACAO%20RIVA/Transcrição%20-%20PDF/PDF%20-%20Item%2028%20da%20Planilha.pdf
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e outros membros da AMAD (Sebastião dos Reis Gonçalves, Oscar José Soares 

do Prado e Fernando Mendonça, dentre outros), com o Senhor Xisto Alessandro 

Bueno, assessor parlamentar da ALMT, que em momento algum, participou do 

pagamento de propina. 

 

(iii) O projeto de lei foi aprovado antes do pagamento de propina e até 

Deputados que não receberam qualquer verda ilícita, votaram em favor do 

segmento, não houve resistência. Jamais foi tratado o quanto os atacadistas 

deixariam de pagar em tributos. 

 

(iv) Da propina total de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) 

esclarece o Proponente que Silval Barbosa ficou com R$2.000.000,00 (dois 

milhões de reais), valores entregues em seu gabinete pelo próprio Proponente e 

Sérgio José Gomes. O Proponente, ficou com R$850.000,00 (oitocentos e 

cinquenta mil reais), não sabendo precisar quais Deputados receberam o restante 

dos valores. 
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TRANSCRIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO ITEM 28 

 

 

  Compreende neste tópico a transcrição “ipsis litteris” do 

registro em áudio e vídeo (Pen Drive) que acompanha esta Proposta de 

Colaboração Premiada. 

 

 

 

  


