
PROCESSO N.º : 2484-8/2014 (DIGITAL)

PROCEDÊNCIA : TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRINCIPAL : PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

ASSUNTO : REPRESENTAÇÃO (NATUREZA INTERNA)

DESCRIÇÃO : REPRESENTAÇÃO  INTERNA  REFERENTE  A  DESPESAS 

CONSIDERADAS NÃO AUTORIZADAS E ILEGÍTIMAS NA 

EXTINTA FUSVAG

PREZADO SENHOR SECRETÁRIO,

1. Contextualização:

Trata-se de representação de natureza interna formulada pelo senhor Secretário de 

Controle Externo desta relatoria, referindo-se a supostas irregularidades ocorridas na extinta FUSVAG 

nos  exercícios  financeiros  de  2008  a  2011,  correspondentes  à  renitência  desta,  sem justificativa 

plausível, em saldar dívidas contraídas com a concessionária de energia elétrica REDE/CEMAT durante 

o período supramencionado, a qual teria ocasionado danos ao Erário Municipal em razão da cobrança 

de juros e multas.

Em juízo de admissibilidade, por entender que se faziam presentes indícios suficientes 

da existência  de  despesas  consideradas  não autorizadas  e  ilegítimas  na extinta  FUSVAG,  que foi 

incorporada pelo  Município  de Várzea Grande, sob a gestão da Secretaria  Municipal  de Saúde; o 

Conselheiro Relator recebeu a representação em face dos ex-superintendentes, senhor Arlison Costa 

de Arruda, senhor Jazon Baracat e Lima, senhor Antônio Augusto de Carvalho, senhor Reinaldo Della 

Pasqua, senhor Jorge de Araújo Lafetá Neto e senhor Wagner Marcondes da Cunha Lopes (doc. digital 

n. 25715/2014).

Expedidas  as  notificações  citatórias,  apenas  o  ex-superintendente,  senhor  Antônio 

Augusto  de  Carvalho,  apresentou  defesa  escrita  acompanhada  de  documentos  (doc.  digital  n. 

45239/2014), quedando inertes  os senhores  Reinaldo Della Pasqua,  Jorge de Araújo Lafetá Neto  e 

Wagner Marcondes da Cunha Lopes, que por isso foram declarados revéis por meio de julgamento 

singular (doc. digital n. 122016/2014).

Os autos então retornaram a esta SECEX para análise da resposta escrita do senhor 

Antônio Augusto de Carvalho, e manifestação acerca dos desdobramentos do silêncio dos demais ex-

superintendentes citados.
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Todavia, verifica-se que 02 (dois) dos superintendentes mencionados no juízo de 

admissibilidade  ainda  não  foram   citados  ,  obstando,  assim,  a  manifestação  concludente  desta 

Secretaria de Controle Externo acerca desta representação. São eles: senhor Arlison Costa de Arruda 

e senhor Jazon Baracat e Lima.

2. Conclusão:

Diante do exposto, opina esta Subsecretaria, salvo melhor juízo:

2.1)  pela  citação dos  ex-superintendentes  da  FUSVAG,  senhor  Arlison  Costa  de 

Arruda  e senhor  Jazon Baracat  e  Lima,  para  que,  em querendo,  no  prazo e  forma regimentais, 

apresentem suas manifestações acerca das irregularidades que se lhe foram dirigidas;

2.2)  pelo  encaminhamento  dos  autos  ao  Conselheiro  Relator  para  a  sequência 

processual  pertinente,  haja  vista  a  finalização  das  providências  que,  por  ora,  competiam a  esta 

Secretaria de Controle Externo.

São as informações submetidas à apreciação superior.

Cuiabá-MT, 24 de julho de 2014.

EDMAR CLÁUDIO MARANGON

Subsecretário de Controle Externo

Ex.mo sr. Conselheiro Relator,

Ratifico a sugestão técnica e encaminho o processo para as providências cabíveis.

ROBERTO CARLOS DE FIGUEIREDO

Secretário de Controle Externo
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