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“Feliz que a justiça foi feita”, diz 
absolvida na Operação Fura-Fila
Dos 10 investigados, 
dois ex-servidores do 
Legislativo não foram 
denunciados. Inquérito 
chegou ao Fórum
no início da semana

Na segunda-feira, o Ministério Público entregou ao 
Fórum de Vera Cruz o inquérito que denuncia oito 
envolvidos no suposto esquema de beneficiamento de 
munícipes – todos com ligação ao PTB. Em contato 
com o presidente da sigla, Alcindo Iser, ele comentou 
que no momento não irá se pronunciar, pois aguarda 
ter conhecimento da denúncia. O advogado de defesa 
dos oito investigados, Marco Borba, reiterou que ainda 
não teve acesso aos autos do processo, pois passa 
pelos trâmites judiciários. Os oito denunciados são o 
vice-prefeito Alcindo Francisco Iser; os ex-secretários 
municipais Eliana Maria Giehl e Mártin Fernando 
Nyland, os vereadores Eduardo Wanilson Martins Viana 
e Marcelo Rodrigues de Carvalho, os ex-assessores 
parlamentares Gelson Fernandes de Moura e Anselmo 
Eli Ferreira Júnior, e a servidora pública Adriane Mueller.

Na época da investigação, Ilse era diretora da Câmara
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10 mil páginas e 70 volu-
mes. Esse é o tamanho do 
inquérito da Operação 

Fura-Fila, que foi entregue 
ao Poder Judiciário no início 
da semana e denunciou oito 
pessoas - incluindo agentes 
políticos - que supostamente 
burlavam o Sistema Único 
de Saúde para beneficiar a 
população de Vera Cruz. 
Dentre os 10 investigados 
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pelo Ministério Público e que 
foram afastados do trabalho 
por um período, dois foram 
absolvidos, conforme o coor-
denador do Grupo de Atua-
ção Especial de Combate ao 
Crime Organizado – Gaeco 
Núcleo Saúde, João Afonso 
Beltrame.

Quem não tem o nome nos 
autos do processo e está ab-
solvida é Ilse Borges Riss, que 
na época da investigação era 
diretora-geral da Câmara de 
Vereadores. Aliás, ela acre-
dita que foi justamente pelo 
cargo que ocupava dentro do 
Legislativo que acabou tendo 
seu nome apontado pelo Mi-
nistério Público. Porém, de 
consciência tranquila desde 
o início, Ilse conversou com a 
reportagem do Grupo Arauto 
nesta semana e disse estar 

“muito feliz que a justiça foi 
feita”. “Estou com a minha 
consciência tranquila. Nunca 
fiz nada de errado, sempre 
trabalhei com muita ética, 
responsabilidade e transpa-
rência”, destacou.

Ilse lembrou ainda do pe-
ríodo difícil enfrentado no 
final de 2017, por ocasião da 
deflagração da Operação. 
“Todos temos família e era 
véspera de Natal. E a grande 
mídia nos massacrou, nos 
colocando como quadrilha, 
bandidos. Estávamos apenas 
sob investigação e colocaram 
nossas fotos, nossos nomes”, 
comentou. “Para aquelas pes-
soas que apontaram o dedo 
para mim, só quero dizer que 
a verdade prevalece sempre e 
que confio muito em Deus”, 
arrematou ela, que classifica 

todo o movimento ocorrido 
no município como uma 
perseguição política ao PTB.

O segundo absolvido é 
Guilherme Matheus Oziem-
blovski, que era assessor 

parlamentar na Câmara de 
Vereadores. Contatado pela 
reportagem durante a se-
mana, ele disse que aguarda 
ter acesso ao processo para 
comentar.

Conforme as investigações 
do Ministério Público, entre 
janeiro e dezembro de 2017, 
em inúmeras oportunidades 
os oito denunciados se uni-
ram para modificar a ordem 
da fila do SUS para favorecer 
eleitores que os procuravam. 
Eles irão responder por orga-
nização criminosa, pois havia 
distinção de tarefas entre 
cada um deles para cumprir 
as promessas de viabilizar a 
realização de exames e con-

O que apontou a investigação?
sultas sem custos (pelo SUS, 
pelo município diretamente 
ou via Cisvale) sem que fosse 
necessário aguardar na fila de 
espera obrigatória. 

No período das investiga-
ções, foram constatadas 44 
inserções de dados falsos em 
sistemas informatizados utili-
zados na Secretaria Municipal 
de Vera Cruz (Sisreg, Gercon, 
Gerint, Cisvale e etc.) para que 
pacientes moradores de Vera 
Cruz e região realizassem exa-

mes, consultas e até cirurgias 
sem qualquer obediência 
à fila de espera ou critérios 
objetivos, conseguindo agen-
damentos em tempo recorde. 
Houve casos de pessoas que 
conseguiram agendamento 
com apenas alguns dias de 
espera, enquanto que outros 
pacientes aguardavam pelo 
mesmo procedimento por 
mais de quatro anos. Assim, 
eles irão responder pelo cri-
me de peculato eletrônico.


