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1) Introdução
Através do Requerimento nº 1.506, de 22 de maio de 2007, de autoria do Sr. Depu-

tado Mário Reali, e outros, nos termos do que prevê o artigo 13, § 2º, da Constituição do 
Estado de São Paulo e do artigo nº 34, da XII Consolidação do Regimento Interno, propôs a 
constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, composta de 9 (nove) Deputados, 
com a finalidade de investigar denúncias da prática de supostas fraudes em licitações pro-
movidas pla Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo 
(CDHU), para a construção de moradias populares no Estado de São Paulo.

Esta Comissão Parlamentar de Inquérito foi criada em 06 de maio de 2009, por meio 
do Ato nº 41 de 2009, e efetivamente constituída em 28 de maio de 2009, pelo Ato nº 60 de 
2009.

A Comissão foi instalada em 03 de junho de 2009, e a eleição de seu Presidente e 
Relator deu-se em 09 de junho de 2009, ficando assim consolidada:

Presidente – Deputado José Augusto
Vice-Presidente – Deputado Milton Flávio
Relator – Deputado Roberto Morais
Secretário: Ademar Trindade Cruz e Letícia Chamy Farkuh
A chamada “CPI da CDHU” foi instituída para ter duração de 120 (cento e vinte) 

dias.
Assim, iniciados os trabalhos em 03 de junho de 2009, e computado o recesso dessa 

casa parlamentar, em julho de 2009, o termo final da CPI da CDHU se dá em 03 de novem-
bro de 2009, ao que, nos termos do Artigo 34-C, da XIII Consolidação do Regimento Interno 
da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, deverá ser esse relatório, votado na ses-
são desta data.

2) Histórico
A Justificativa encartada no requerimento nº 1.506, de 22 de maio de 2007, 

trata das informações divulgadas pelo Jornal Folha de São Paulo (página C7, Edição de 
16/05/2007), objeto de investigações encetadas pela Polícia Civil e Ministério Público do 
Estado de São Paulo, em que divulgam-se denúncias da existência de um esquema envol-
vendo políticos, empresários, advogados e funcionários da CDHU, com o objetivo de fraudar 
licitações destinadas a construção de habitações populares.

Com efeito, em maio de 2007, momento em que fora requerida a instalação dessa 
CPI, havia ocorrido a deflagração da chamada Operação Pomar pela Polícia Civil, iniciada 
com a emissão de 23 mandados de busca e apreensão e 17 mandados de prisão.

A Operação Pomar teve início com informação do Tribunal de Contas do Estado, 
após constatação de que nas licitações para a construção de casas populares pelas Prefei-
turas Municipais da região eram as mesmas empresas que restava vencedoras, denotando 
algum tipo de favorecimento.

Essas obras eram realizadas pelas Prefeituras Municipais com repasse financeiro 
pela CDHU, dentro do programa habitacional do Estado, denominado Habiteto.

Daí a necessidade de se constituir a presente Comissão Parlamentar de Inquérito, 
com o objetivo de investigar e apurar essas denúncias de mal uso do dinheiro público.

3) Depoimentos
Durante os trabalhos dessa CPI da CDHU, como foi denominada a CPI instituída pelo 

Ato nº 41, com o objetivo de colher informações que dessem subsídio aos nossos trabalhos, 
foram ouvidas as seguintes pessoas.

Em sessão de 09 de setembro de 2009, foi ouvido o Sr. Sérgio Pinaffi, ex-prefeito de 
Pirapozinho, por dois mandatos à partir de 2001.

Em 23 de setembro de 2009 foi ouvido o Sr. Gabriel Vassílios Píperas, ex-prefeito de 
Narandiba, por um mandato à partir de 2001.

Em 30 de setembro de 2009 foi ouvido o Sr. José Fernando Toledo Osório, Sócio Dire-
tor da empresa LBR Engenharia, Coordenador do Consórcio MaxiHab.

Em 07 de outubro de 2009 foi ouvido o Sr. Climério de Toledo Pereira, engenheiro, ex 
gerente regional da CDHU em Presidente Prudente.

Em 14 de outubro de 2009 foi ouvido o Sr. Ângelo César Malacrida, ex-prefeito de 
Presidente Venceslau, por um mandato à partir de 2005.

Em 28 de outubro de 2009, foram ouvidos os Srs. João Degair Favareto, engenheiro 
civil da Prefeitura Municipal de Pirapozinho e o Sr. Dejair Bistafa, responsável pelo departa-
mento de compras da Prefeitura Municipal de Pirapozinho de outubro de 2005 a novembro 
de 2006.



2 – São Paulo, 119 (222) – Suplemento Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 28 de novembro de 2009

4) Transcrição dos Depoimentos
Abaixo transcrevemos os depoimentos prestados à essa comissão e disponibilizados 

até a data da elaboração do presente relatório.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
CDHU
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
09/09/2009
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Bom-dia a todos.
Havendo número regimental, declaro aberta a 5ª Reunião da Comissão Parlamentar 

de Inquérito constituída com a finalidade de investigar denúncias de fraudes em licitações 
para a construção de casas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano 
(CDHU).

Quero registrar a presença dos Deputados Antonio Mentor, a quem eu esperei até o 
momento porque não começaria esta sessão sem a presença do digníssimo Deputado Anto-
nio Mentor; deputado, V. Exa. ilustra os nossos trabalhos.

Quero cumprimentar aqui a presença do nobre Deputado Enio Tatto.
Cumprimentar aqui a presença do Deputado Chico Sardelli, a quem também faço a 

mesma afirmativa aqui de esperar aqui por V. Exa. que abrilhanta aqui os nossos trabalhos
O SR. CHICO SARDELLI – PV – Agradeço, Presidente. É os dois americanenses. Men-

tor e Chico.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Exatamente.
Quero cumprimentar a presença do Deputado Bruno Covas. Fiquei aqui em aflição 

quando falaram: ele está descendo. Pensei que estava descendo para Santos. Quero aqui 
dizer da minha alegria quando V. Exa. adentrou aqui ao plenário.

Quero cumprimentar a presença do nosso sempre deputado que tem uma experiên-
cia imensa, Deputado Vitor Sapienza, que ilustra aqui esta CPI com sua presença.

E o Deputado Roberto Massafera.
E agora ainda o Deputado Milton Flávio.
O SR. ENIO TATTO – PT – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tem V. Exa. a palavra.
O SR. ENIO TATTO – PT – Sr. Presidente, queria cumprimentar a todos os deputados e 

cumprimentar vossa excelência.
Queria registrar a presença aqui também dos companheiros lá do Movimento da 

Frente de Luta por Moradia – Osmar, Anete e Nelson, já que nós estamos tratando aqui de 
uma CPI do CDHU, onde estamos tentando apurar licitações irregulares, desvio de dinheiro, 
eles fazem uma luta por moradia. E eles são lá do despejo que teve da Olga Benário, que 
alguns deputados fizeram a visita lá.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Muito bem.
O SR. ENIO TATTO – PT – Esse era apenas um dos pontos. Registrar a presença deles 

aqui.
Eu queria verificar como que se procede, senhor Presidente. Nós temos o relator que 

está impossibilitado de participar das reuniões por motivo de doença, que é o nosso Depu-
tado Roberto Morais. E não tem um segundo relator e nós também não tiramos os sub-rela-
tores. Como funciona isso? É a primeira CPI que eu participo. Quando falta o presidente, o 
vice assume. Quando o relator não pode comparecer, quem está responsável pela relatoria? 
Porque precisamos ter um relator.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Antes de responder a V. Exa., eu queria 
solicitar ao Secretário a leitura da Ata da reunião anterior.

O SR. – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tem V. Exa. a palavra.
O SR. – Eu solicito a dispensa da leitura da Ata.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – É regimental o pedido de V. Exa. Está 

dispensada a leitura da Ata.
Queria dizer para V. Exa. o seguinte. Que na ausência do Deputado Roberto Morais, 

o seu suplente, Deputado Vitor Sapienza, vem fazendo as anotações juntamente com o 
nosso Vice-Presidente e nós esperamos o retorno, o mais breve possível, do nosso Relator 
Roberto Morais que fará a leitura das Atas e tenho certeza que saberá encaminhar o seu 
relatório, na grandeza que ele sempre demonstrou nesta Casa.

Então, eu queria, respondida a questão de ordem de V. Exa., e registrada aqui a 
presença dos Deputados, convidar o senhor Sérgio Pinaffi que está presente hoje aqui para 
fazer o seu depoimento. Sr. Sérgio Pinaffi, por favor.

Sr. Sérgio Pinaffi, o senhor foi convocado a comparecer a esta CPI constituída pelo 
Ato n. 60, de 2009, Requerimento n. 3.528, de 2007, com a finalidade de investigar denún-
cias de fraudes em licitações para a construção de casas pela Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urbano (CDHU). E, como testemunha, com fundamento no art. 213 e 
218, ambos do Código de Processo Penal, combinado com o § 2º, do art. 13, da Constituição 
do Estado, e art. 3º, da Lei Estadual n. 11.124, de 10 de abril de 2002, bem como demais 
normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis à espécie, cumpre-nos adverti-lo 
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que deve dizer a verdade, não podendo fazer afirmação falsa, calar ou negar a verdade a 
respeito dos fatos de seu conhecimento por incorrer no crime previsto no art. 4º, II, da Lei 
Federal n. 1.579, de 18 de março de 1952.

Tem um termo de compromisso que o senhor vai ler. Gostaria que V. Sa. pudesse ler. 
Pediria que V. Sa. pudesse fazer essa leitura no microfone.

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Termo de compromisso do depoente. Sob minha palavra 
de honra, prometo dizer a verdade do que souber e me for perguntado relacionado com a 
investigação a cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Peço a V. Exa. a gentileza de relatar o 
que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais 
possa avaliar de sua credibilidade.

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Bem, o que eu posso...
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – A sugestão do nosso Deputado Antonio 

Mentor, seria importante que o senhor pudesse fazer o termo de qualificação: nome comple-
to, idade. Isso ajuda a complementar as informações.

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Sérgio Pinaffi. Idade, completo no dia 20 de setembro próxi-
mo, 59 anos. Casado. Endereço: Cidade de Pirapozinho, Rua Mário Angelo Sereghetti, 1234. 
Profissão: comerciante. Local de trabalho: no momento eu trabalho com vendas externas, 
então não tem um lugar certo, porém a minha referência é minha própria casa.

Grau de parentesco com alguma das partes, excelência? Tenho sim com uma pessoa 
que foi envolvida sim.

O SR. ENIO TATTO – PT – Desculpa, Presidente. Poderia falar no microfone para a 
gente participar também da conversa?

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Eu perguntei a ele se ele tinha algum 
parente. Ele disse que tem. E se podia citar o nome da pessoa.

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Meu genro, Ricardo Antonio dos Santos.
Relações com as partes. Eu apenas construí 198 casas no meu município. Relação só 

essa.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – O senhor poderia relatar o que sabe, 

explicando sempre as razões de sua ciência e fazer um relato do que aconteceu nesse pro-
cesso que o senhor faz parte.

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Muito bem. Eu fui prefeito na Cidade de Pirapozinho por 
dois mandatos, a partir de 2001. E havia necessidade de construção de casas populares. O 
deputado conhece a luta do Prefeito de ir e vir para São Paulo, correr atrás de verbas, e é o 
que eu fiz. Consegui. E para que essas casas fossem acessíveis principalmente àquelas pes-
soas de baixíssima renda, já que na minha cidade tem lá uma linha da Fepasa desativada e 
lá tinha... Tinha, não. Ainda tem uma mini favela. Ali era o foco principal nosso. Tanto é que 
eu consegui junto ao CDHU que se destinasse 50, das 198 casas, direcionadas para aquela 
área. Não foi sequer sorteio. Como eu já afirmei que a pretensão era atingir pessoal de 
menor renda, conseguimos essas casas pelo sistema de mutirão, onde o interessado partici-
pa também na construção com mão de obra.

Abrimos a licitação e foi publicado normalmente todos os trâmites legais. Ganhou 
uma empresa que começou os trabalhos. E a conclusão, chegou ao ponto de as casas já 
estarem com a primeira mão de pintura, então estavam praticamente concluídas. Tudo 
normal. E, de repente, eu que até 2006 nunca respondi a um inquérito, nunca tive nada 
com problema de Justiça, com nada, de repente despejaram na minha cabeça um balde de 
pedras e tudo quanto é coisa. Enfim, acabaram comigo. Hoje eu sou um homem... Ainda 
bem que eu não desanimo da vida, mas acabaram comigo.

E é isso que eu tenho para relatar.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – O senhor não tem mais nada a falar?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – À medida que me perguntarem...
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Então está aberta para as perguntas.
Deputado Bruno Covas, por favor.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Sr. Sérgio Pinaffi, essas 198 casas foram construídas 

através de um convênio com a CDHU. É isso?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Sim, senhor.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Através desse convênio, qual era a responsabilidade 

da Prefeitura e qual era a responsabilidade da CDHU?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – A responsabilidade da Prefeitura é construir as casas. Da 

CDHU é naturalmente repasse dos recursos e fiscalizar a obra para que ela saia.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Da Prefeitura é que ficou a construção e a CDHU o 

repasse do recurso e a fiscalização da obra.
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Isso.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – As fraudes que estão sendo imputadas a V. Exa. se 

referem apenas à construção dessas casas?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Veja bem. Como eu disse, despejaram aí um monte de 

coisa. As pessoas... Na verdade, eu acho que havia interesses diversos ali para me tirar do 
jogo. Eu fui eleito e reeleito. Isso aí eu fui o primeiro prefeito reeleito da minha cidade, sem 
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que foi contratada ela foi contratada para entregar a obra pronta ou ela foi contratada para 
fazer parte do serviço e depois outros serviços adicionais foram sendo contratados, aí sim 
por carta-convite?

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Ela foi contratada para construir as casas. Agora, terrapla-
nagem foi outro fato.

O SR. – O que mais foi fracionado?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Depois, naturalmente, precisava fazer uma rede de esgoto, 

não estou nem dizendo do esgoto do conjunto, mas lateral para captar o esgoto desse con-
junto. Então são obras à parte.

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Essa obra do esgoto também remunerada através do 
convênio com a CDHU?

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Parte, sim.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Parte, sim. Então desse convênio com a CDHU nós 

tivemos a construção das casas, a questão do esgoto, tudo através de licitação. Uma parte 
só carta-convite. É isso?

O SR. SÉRGIO PINAFFI – É. A construção das casas, licitação. Algumas obras... Como 
é que eu podia dizer?

O SR. – Acessórias?
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Complementares.
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Exatamente. Aí sim pode ter sido feito por carta-convite.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – O senhor não sabe, de cabeça, quais obras comple-

mentares remuneradas através do convênio com a CDHU foram feitas através de carta-
convite?

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Covas, me permite para ser mais preciso? Todo 
processo é licitação. O modelo da licitação pode ser carta-convite, pode ser concorrência 
pública pode ser outra, mas para ser preciso na resposta do nosso depoente.

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Agradeço, deputado.
O SR. – Pela ordem, senhor Presidente. Só um aparte também.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Deputado Bruno Covas, V. Exa. con-

cluiu? Eu quero dizer...
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Eu fiz uma última pergunta.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Vamos aguardar a resposta?
O SR. – Só para completar as palavras do nobre Deputado Antonio Mentor. Veja, 

toda licitação é pública. Em função dos valores você tem concorrência pública, tomada de 
preços e carta-convite. Toda licitação é pública. Primeira coisa. Até 150 mil reais de despesa 
é carta-convite para serviços e obras. Esgoto também chama serviço, mas é obra. Até um 
milhão e meio, tomada de preços; e depois concorrência pública.

A minha pergunta, se o Bruno permitir, é exatamente nesse ponto de vista, é a 
seguinte. Me parece que o regime de mutirão, regime de mutirão, feito convênio, o CDHU 
dando dinheiro para a Prefeitura, a Prefeitura compraria os materiais através de alguma 
modalidade de licitação e a mão de obra seria feita, uma grande parte, pelos mutirantes e 
uma outra parte seria uma licitação complementar da mão de obra para auxiliar. Seria isso 
ou não? Eu não entendi bem.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Nós vamos ouvir a resposta do depoen-
te. Por favor.

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Então, a posição das casas. Foi aberto a concorrência para 
qualquer empresa do país, publicado onde devia ser publicado e ganhou a determinada 
empresa. Essa obra de esgoto que ia captar o esgoto do conjunto, que ia receber, não cap-
tar, ia receber, essa foi feita em parte por carta-convite.

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Então da obra toda a única licitação modelo carta-
convite foi em relação a essa questão do esgoto?

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Eu acredito que sim.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – O resto foi tudo licitação, modelo concorrência?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Eu acredito que sim.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – E a empresa FT Construções...
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Desculpe, excelência. A terraplanagem também foi carta-

convite porque é à parte. Tem que dar o terreno em condições de construir.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Então nós tivemos a terraplanagem que foi uma 

carta-convite, a construção das casas que foi concorrência e o esgoto que foi carta-convite. 
É isso?

O SR. SÉRGIO PINAFFI – É.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – A empresa FT Construções construiu essas três par-

tes ou uma só?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Eu sei que a FT construiu as casas. Agora, as outras eu não 

me lembro aqui o nome das empresas.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Perfeito.
O senhor tem conhecimento da existência desse tipo de convênio que a CDHU reali-

zava com a Prefeitura com outras cidades da região?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Olha, quando nós fomos em busca desse recurso, nós 

soubemos que algumas cidades na região fizeram casas por mutirão e uns funcionou bem, 
porque não é muito fácil trazer esse pessoal e realmente que todos prestem serviço corre-
tamente para que a obra saia, mas que a maioria, a grande maioria vinha dando certo, por 
isso optamos por isso, por essa modalidade.

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Mas o senhor não sabe dizer quais prefeituras?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Me parece que Regente fez, Regente Feijó, Tarabai, Naran-

diba, ali na redondeza essas cidades fizeram.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – O senhor disse ainda em seu depoimento que estaria 

sendo perseguido politicamente, ao que o senhor atribui essas denúncias. Certo? Das pesso-
as que o senhor disse que teriam mentido foi o Sr. Claudemir Antonio de Matos, que disse 
que era o senhor que escolhia as empresas vencedoras. Tem outras pessoas que participa-
ram dessa perseguição ou que mentiram nos autos apenas com o intuito de condená-lo?

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Na verdade, excelência, nenhum Prefeito que passou por 
Pirapozinho recebeu tanta pressão quanto eu. Cidadania, transparência, todas elas agluti-
nando por trás, são ONGs aglutinando por trás políticos que tinham interesse em me derru-
bar. E o Ministério Público antipatizou-se comigo, até mesmo por quê... Ah! Também tinha 

dinheiro. Isso aí perturbava muita gente. É claro que houve outras denúncias e outros pro-
blemas.

O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Um aparte, deputado?
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Tem o aparte, deputado.
O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – O senhor disse que a Prefeitura construiu ou uma 

empreiteira? A Prefeitura tem departamento de construção?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Tem... Não. A empreiteira...
O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Quem construiu: foi a Prefeitura ou foi uma emprei-

teira?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – A empreiteira.
O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Mas do jeito que V. Sa. falou, deu a entender que 

quem estava construindo era a Prefeitura. Dá o nome da empresa que construiu para a 
gente ter um raciocínio lógico para acompanhar o que V. Sa. está expondo.

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Desculpe, excelência.
Como eu disse, foi aberta a licitação. Uma empresa – eu disse isso, uma empresa da 

região ganhou a licitação e construiu as casas. Estava na primeira mão de tinta.
O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Nome da empresa?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Deu branco agora.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – A empresa é a FT Construções?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Sim, senhor.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – O senhor conhece o Sr. Francisco Emílio de Oliveira?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Conheço.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Alguma vez o senhor recebeu dinheiro dele?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Nunca.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Consta da denúncia oferecida pelo Ministério Públi-

co que o senhor solicitou a quantia de cinco mil reais, em espécie, ao Sr. Francisco Emílio de 
Oliveira. O senhor solicitou esse recurso a ele?

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Sim.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Para qual finalidade?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Depois que eu não estava mais no cargo, algumas pes-

soas amigas sabiam que eu não tinha condição sequer de contratar um advogado e tal e 
se dispuseram a me ajudar, e ele foi um deles. E apenas eu liguei para ele se ele podia me 
emprestar esse dinheiro. Mas inclusive depois que eu estava fora do cargo. Durante a minha 
administração eu sequer falei com ele no telefone.

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – E ele chegou a lhe emprestar os cinco mil reais?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Depois, sim.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Como eram selecionadas as empresas que recebiam 

as cartas-convite da Prefeitura?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Foi aberta uma licitação obedecendo os trâmites legais.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Licitação modelo carta-convite?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – As casas não foi... Foi publicado em jornal e participou 

quem quisesse.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – O Sr. Claudemir Antonio de Matos era membro dessa 

Comissão de Licitação?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Sim.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Tem algum motivo especial para ele ter declarado 

nos autos que era o senhor que escolhia previamente quais empresas que receberiam as 
cartas-convite?

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Eu acredito que é aí que entra as minhas dúvidas. Eu acre-
dito que muita gente estava interessado em me derrubar e montaram aí um esquema. As 
primeiras, se V. Exa. pegar os depoimentos deles na delegacia, os primeiros depoimentos 
não diz nada disso. Depois muda-se totalmente e ele vem dizer isso. Por quê? Porque ele é 
que fez a licitação.

Esse Claudemir, eu, quando eu assumi a Prefeitura de Pirapo, não tinha licitador. 
Aliás, prefeitura do porte de Pirapozinho, 24 mil habitantes, é uma dificuldade tremenda 
para a gente cumprir as obrigações porque não tem elementos formados para isso. Então 
esse moço eu autorizei que ele fizesse cursos de licitações aqui em São Paulo, no Othon 
Hotel, me parece que lá teve um curso; acho que em Londrina, Ribeirão Preto, enfim, ele 
fez pelo menos, em Presidente Prudente, pelo menos meia dúzia de cursos para aprender a 
fazer licitação. Então, eu que não entendo nada de licitação deixava a cargo dele para que 
ele fizesse, porque ele é que fez o curso. E, naturalmente, ele entendia de licitação. Acho que 
para se defender, talvez até orientado pelo advogado dele, ele disse essas barbaridades aí 
que o Prefeito é que determinava que era assim ou assado. Na verdade, isso não é a realida-
de da coisa.

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Então era o Sr. Claudemir Antonio de Matos que ela-
borava as cartas-convite?

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Sim. Ele é que dirigia essas licitações.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – O senhor tem...
O SR. – Deputado Bruno, só para pedir um aparte para esclarecer.
Foi Concorrência Pública ou foi através de carta-convite?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Concorrência Pública.
O SR. – Não houve carta-convite então neste caso em particular?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Não. São 198 casas. Então...
O SR. – Eu sei.
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Não tinha nem como.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Então não houve fracionamento da obra para que 

fosse feita carta-convite?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Para construção das casas, não.
O SR. – E para algum outro procedimento?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Provavelmente sim.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Qual procedimento?
O SR. – Em relação às construções?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Aí precisa interpretar.
O SR. – Prefeito, só para tentar esclarecer. Porque nós sabemos que em algumas 

modalidades de contratação você contrata serviços complementares. Então você pode con-
tratar para construir, para levantar parede, para colocar porta, terraplanagem. Essa firma 
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O SR. ENIO TATTO – PT – Sr. Sérgio, o senhor coloca que o senhor pode ser vítima 
para encobrir outros problemas do CDHU no Estado de São Paulo.

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Eu não disse. Desculpe, excelência.
O SR. ENIO TATTO – PT – Pode estar acontecendo isso.
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Eu não disse do CDHU. Eu acho e achar não quer dizer que 

é, pode ser que plantaram o problema que pode ter existido em algum lugar e levaram lá 
para a minha cidade e acharam os elementos para compor essa história.

O SR. ENIO TATTO – PT – Quem participou da licitação ganha pela FT Construções?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Excelência, eu sou ruim de memória e estou nervoso.
O SR. ENIO TATTO – PT – Teve mais de...?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Teve mais.
O SR. ENIO TATTO – PT – Teve mais, no final todas concorreram ou algumas foram 

desclassificadas?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Aberto para o Brasil inteiro.
O SR. ENIO TATTO – PT – Teve mais de uma?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Sim.
O SR. ENIO TATTO – PT – Ela construiu, ela ganhou a licitação para construir. Quem 

fiscalizava a obra: a Prefeitura ou o CDHU? Qual era o papel de fiscalizar?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Os dois.
O SR. ENIO TATTO – PT – Os dois. E qual foi a empresa que ganhou contratada pelo 

CDHU a licitação para fiscalização, para gestão?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Existe, mas eu não me lembro quem é.
O SR. ENIO TATTO – PT – Foi a LBR e a Tejofran?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Pode ser, excelência.
O SR. ENIO TATTO – PT – O senhor não lembra?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – É, são tantos nomes. Eu não... Eu sou terrível.
O SR. ENIO TATTO – PT – Mas o caso lá na Prefeitura de Pirapozinho...
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Mas tinha. Claro que tinha.
O SR. ENIO TATTO – PT – Sr. Sérgio, o caso de Pirapozinho que deu toda essa reper-

cussão, houve essa condenação, é um caso único. O senhor vir aqui, falar que não lembra 
da empresa que fiscalizou essa obra! Nós não estamos pedindo para o senhor lembrar das 
empresas que fiscalizaram as obras de todos os municípios ou de 10 municípios ou de 20. 
Nós estamos pedindo aquela que fiscalizou a obra em Pirapozinho, única, a obra no seu 
município, onde o senhor era Prefeito e o senhor foi cassado por conta disso.

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Já se passaram alguns anos, mas o senhor citou duas aí, eu 
acredito que seja uma delas.

O SR. ENIO TATTO – PT – Uma delas. Então essas empresas...
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Mas que tinha uma empresa que fiscalizava, sem dúvida.
O SR. ENIO TATTO – PT – E eram essas duas?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Eu acredito que seja uma delas.
O SR. ENIO TATTO – PT – Essas duas.
Quem era o representante, não sei se o senhor vai lembrar, representante da LBR-

Tejofran e do CDHU nesse processo? Quem representava essas empresas e o CDHU?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – O nome?
O SR. ENIO TATTO – PT – É.
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Não me lembro porque essas empresas... O prefeito, princi-

palmente em cidade pequena, para muito pouco em gabinete. Ele tem que ir a São Paulo, a 
Brasília, e fora disso tem que andar o município, porque nós não dispomos de uma estrutura 
onde tem uma secretaria que cuida disso e outra. A gente tem que olhar obra, tem que sair, 
tem que ver problemas. Tem que ir na saúde, tem que ver educação. Então, a maioria das 
situações quando não há necessidade do Prefeito presente, no caso aí quem acompanhava 
essa vistoria era o Sr. João Degair, que era o engenheiro.

O SR. ENIO TATTO – PT – Engenheiro da Prefeitura?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Isso.
O SR. ENIO TATTO – PT – Nomeado pelo senhor ou era concursado?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Não era nomeado. Ele era concursado. É antigo.
O SR. ENIO TATTO – PT – E o senhor Antonio, Claudemir Antonio de Matos era 

nomeado ou era concursado?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Concursado.
O SR. ENIO TATTO – PT – Concursado também.
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Apenas quando eu assumi não tinha um licitador, então o 

Claudemir trabalhava no setor que enfim montava convênio, essas coisas, então foi concedi-
do a ele alguns cursos para que ele pudesse saber fazer uma licitação.

O SR. ENIO TATTO – PT – O senhor conhece Dejair Bistaffa?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Dejair Bistaffa é ex-marido da minha irmã, consequente-

mente ex-cunhado.
O SR. ENIO TATTO – PT – O senhor está sabendo que ele foi preso?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Não. Ah! Foi. Sim.
O SR. ENIO TATTO – PT – Confessou que fazia parte desse esquema todo.
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Não. Não confessou, não.
O SR. ENIO TATTO – PT – Não confessou?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Não.
O SR. ENIO TATTO – PT – E ele foi preso, por quê?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Foi determinada a prisão dele para averiguação por uns 

dias.
O SR. ENIO TATTO – PT – Preso só para verificação?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Só. O Dejair sabe onde ele entrou nessa história? Nem era 

funcionário mais, nem eu estava no cargo. No telefonema que eu fiz ao Francisco eu disse 
que ele passaria lá para pegar esse dinheiro, cinco mil reais, emprestado.

O SR. ENIO TATTO – PT – Sr. Sérgio, o senhor sabe qual era a ligação da FT Constru-
ções com a LBR-Tejofran, a empresa que ganhou a licitação e com aquelas que fiscalizaram?

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Como assim, excelência?
O SR. ENIO TATTO – PT – A ligação entre elas.
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Não sei. Desconheço.

o Sindicato dos Servidores Municipais – era uma oposição ferrenha. E isso aí fez com que 
o Ministério Público se colocasse assim, me vigiasse 24 horas por dia e tudo estava errado.

No entanto, não sei se eu posso dizer isso aqui, V. Exa. pode enviar alguém lá e 
perguntar para a população quem foi o Prefeito. Pirapozinho não tinha esgoto. Logo que 
eu assumi, eu me dirigi à SABESP e disse: Olha, eu preciso de esgoto aqui em Pirapozinho. 
Porque existia um projeto parado há sete anos. Enfim, ameacei a SABESP de que se não 
reiniciasse a obra, a gente ia entrar na Justiça para suspender o pagamento de esgoto. Um 
ano e pouco depois começou a obra e hoje é o sistema de esgoto mais avançado da região.

Não existia comarca. Apesar de criada, não estava instalada. Eu instalei e construí o 
Fórum através de convênio.

Deixei dinheiro em caixa, porque não deu tempo para construir, para um mini-hospi-
tal que atende inclusive essas cidades da região: Narandiba, Sandovalina e Tarabai.

Eu não vou ficar aqui contando a minha história, mas os senhores, se quiserem, 
podem investigar lá. Só que isso tudo nunca satisfez a classe política. Sempre através de 
ONG, através disso e daquilo, debatendo comigo.

Tem um outro caso aí. Um engenheiro da Prefeitura, Sr. João Degair. Se os senhores 
verem o depoimento dele também é a mesma coisa. O primeiro depoimento dele, perfeito, 
limpo. Depois do segundo, algum anjo desceu do céu e instruiu ele para falar de mim. Aí ele 
nunca fiscalizou a obra, ele nunca viu a obra, ele não sabe da obra e ele era o engenheiro 
chefe da Prefeitura. Então... E esse fulano não faz parte do processo. É estranho essas coi-
sas, porque ele que fiscalizou a entrada de material, ele que fiscalizou qual material, ele 
que fiscalizava o andamento, ele que fiscalizava o estágio em que estava a obra, para que 
o CDHU repassasse dinheiro, porque o CDHU só repassa o dinheiro de acordo com o anda-
mento da obra.

Eu não sei explicar, vou falar do meu jeito aqui. Obra 100%. Feita 40%, então o 
dinheiro está em 40%. Subiu mais dois por cento, construiu mais dois por cento, mais dois 
por cento no caixa da Prefeitura. Vai pagando. Ele não adianta dinheiro... Não manda o 
recurso todo para a Prefeitura para a gente construir ou pagar a bel-prazer. A coisa é muito 
bem fiscalizada. E ele que assinava esses Termos de Visita e ele que acompanhava. Não 
sei, não vi, não participei. No depoimento dele, depois, ele mesmo diz que ele modificou o 
projeto do CDHU várias vezes, enxugou, fez e aprontou e em outras situações ele diz que 
não, que ele desconhecia. O interessante que eu não consigo entender até agora é que esse 
moço não aparece no...

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Processo.
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Processo.
Então, são as dúvidas que eu tenho. E eu gostaria mesmo, Sr. Presidente, que V. Exa. 

mandasse alguém lá em Pirapozinho para ver.
Um outro aspecto que eu não consigo entender é que essas casas ficariam aí em 

torno de, me parece, de 13 ou 14 mil reais de custo. Onde já se viu? Nós conseguimos fazer 
essas casas com esse dinheiro. Experimente fazer uma casa com esse dinheiro. O quanto é 
difícil. Agora hoje está tudo parado e as casas, a mesma modalidade de casas, segundo eu 
ouço, eu ouvi muita gente do ramo dizendo que hoje custa mais de 30 ou pode chegar a 
40. Então, rapidamente, agora está tudo certo. Cimento, naquela época, chegou a 22 reais. 
Quem construiu, chegou a pagar cimento nesse preço. Hoje está menos. Material de cons-
trução hoje está mais barato, porque foi tirado o IPI.

Enfim, são dúvidas que estão na minha cabeça de que onde é que está a prova 
desse crime.

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Eu agradeço. Era só, Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Pela ordem, eu quero passar a palavra 

ao Deputado Enio Tatto que havia pedido a palavra antes. Depois passo para vossa excelên-
cia.

O SR. ENIO TATTO – PT – Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero cumprimentar o depo-
ente Sérgio Pinaffi.

Sr. Sérgio, eu estou percebendo, até pela intervenção inicial do senhor, o senhor se 
sente aí meio abandonado, meio sozinho nessa situação. No meio de um grupo, de tantos 
problemas que foram levantados, eu percebo que o senhor, Prefeito da cidade, uma pessoa 
conhecida, uma pessoa respeitada, como o senhor tem colocado aí que pede até para a 
gente verificar com a população o seu desempenho, de família tradicional, antiga na cidade, 
e, de repente, o senhor se sente abandonado.

E o senhor coloca aí que isso foi uma motivação política, que armaram isso para 
envolvê-lo até mesmo porque o senhor tinha sido reeleito na cidade. E eu percebo um certo 
desgosto, uma amargura por conta disso.

Não sobrou ninguém do seu lado, dos políticos? O senhor era o prefeito, o senhor 
tinha aliados. Quem seriam os inimigos e quem seria os aliados, que hoje o abandonaram e 
que não o estão ajudando nesse processo todo para defendê-lo?

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Não. Ninguém me abandonou. Dos meus aliados, não. 
Eu não compunha um grupo político grande na minha cidade, não. Mas eu não digo isso, 
não. O que eu acho que todo esse processo, esse monte de coisa jogada na minha cabeça, 
eu que sou réu primário, nunca tive nenhum problema, o que eu entendo é que – isso na 
minha cabeça, pegaram problemas que podem – estou dizendo pode – estar existindo em 
algum lugar e plantaram na minha cidade, porque a minha vida está aberta aí.

Excelência, investigaram o meu telefone um ano e meio ou mais, quase dois anos. 
Nunca acharam uma ligação minha para nenhum dos envolvidos. Foram encontrar uma 
ligação minha meses depois que eu estava fora do cargo, quando eu estava desesperado 
porque precisava pagar advogado, e recorri a amigos, recorri a família, para poder me sal-
var, porque eu nem sabia que advogado era tão caro. Então, o que está acontecendo é que 
eu não estou realmente conseguindo entender, porque se eu tivesse entendido, eu ia chegar 
aqui: nasceu assim, aconteceu assim, chegou aqui. Mas eu ainda estou assim atordoado.

Os senhores não me perguntaram, mas eu, quando eu entrei na Prefeitura, isso tudo 
que eu falar aqui, eu posso provar, eu era dono de um pequeno supermercado, com prédio 
próprio. Esse tempo de mandato de Prefeitura me tirou do ramo, houve hipotecas, jamais eu 
salvei uma hipoteca, jamais eu vendi um bem. Todos foram a leilão, os meus bens, e posso 
provar isso aí. Quer dizer, se eu participasse de algum esquema de alguma coisa, eu estaria 
salvando alguma coisa minha. Eu não salvei nada.

Vou dizer para os senhores e provo. Provo com os endereços, locais e com quem eu 
falei para que hoje eu trabalho com venda ambulante, vendendo rodo absorvente.
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O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Mas eu estou aqui só lhe dizendo que 
ele já afirmou algumas coisas. Eu só acho que...

O SR. ENIO TATTO – PT – Eu dispenso esse tipo de comentário, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tudo bem. Está certo. Muito bem.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Senhor Presidente...
O SR. ENIO TATTO – PT – Estou terminando, deputado.
Sr. Sérgio, a relação do Prefeito de Pirapozinho – o senhor, com o CDHU, era no escri-

tório regional de Presidente Prudente, não era?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Tinha o escritório regional sim.
O SR. ENIO TATTO – PT – Quem era o diretor ou o presidente lá que cuidava?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Ai meu Deus do céu. Me dá três nomes que eu me lembro. 

Me dá três nomes, por favor.
O SR. ENIO TATTO – PT – O senhor se relacionava com a pessoa principal lá, o 

dinheiro do CDHU para construir, o gerente regional, para construir o senhor tinha relação 
com eles.

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Na verdade, a gente tratava muito mais diretamente aqui 
em São Paulo do que lá.

O SR. ENIO TATTO – PT – Com quem tratava aqui em São Paulo? A Presidência do 
CDHU?

O SR. SÉRGIO PINAFFI – É. Marcava uma audiência com o Presidente do CDHU na 
época.

O SR. ENIO TATTO – PT – Quem era o presidente, na época? (Pausa.) Quem era o 
governador na época?

O SR. SÉRGIO PINAFFI – O Governador Alckmin.
O SR. ENIO TATTO – PT – O presidente o senhor não lembra? (Pausa.)
Só para terminar queria fazer uma pergunta. O senhor já falou: Paulista Supermerca-

do de Pirapozinho Ltda. é empresa de sua família.
O SR. SÉRGIO PINAFFI – É.
O SR. ENIO TATTO – PT – Tem outras empresas que o senhor é proprietário ou fez 

parte de alguma sociedade?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Eu não tenho nada mais. Minha empresa foi extinta.
O SR. ENIO TATTO – PT – A Duplan de Pirapozinho Móveis e Eletrodomésticos o 

senhor nunca fez parte?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Já fiz e não tenho mais nada nela. Antes de ser prefeito, 

inclusive.
O SR. ENIO TATTO – PT – Sr. Presidente, por enquanto eu fico por aqui.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Eu agradeço a participação de vossa 

excelência.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tem V. Exa. a palavra. Mas, antes, o 

Deputado Massafera tinha pedido aqui a palavra.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Só pela ordem, senhor Presidente. O Deputado Mas-

safera tem participado em algumas das nossas reuniões, na qualidade de deputado e tem 
todo direito de participar, e para nós é uma honra que venha. Só queria saber na qualidade 
de membro, é suplente da comissão? Só para a gente ter essa informação.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – O Deputado Milton Flávio tinha se 
ausentado e ele tinha, inclusive, o Deputado Milton Flávio não tinha chegado e ele veio 
aqui como substituto suplente e o deputado agora voltou.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Para nós é uma alegria ter o Deputado Massafera 
aqui, mas como...

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Mas tudo bem.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Presidente, mas se o Deputado Massafera tiver 

perguntas a fazer e se for regimental que ele só possa fazê-lo na minha ausência, eu me 
ausento de novo. É verdade.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Eu acredito que essa é uma questão... 
Como a gente vem trabalhando aqui nesta Casa para uma boa relação...

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Eu quero explicar para vossa excelên-

cia. Há poucos dias atrás nós tivemos aqui uma CPI da saúde. Aliás, uma audiência pública. 
E estava lá o Deputado Adriano Diogo que não é membro, é suplente, e foi o primeiro a se 
inscrever. Eu disse: Não! Tem todo o direito. Não há nenhum problema. Deixa, é um deputa-
do que está querendo contribuir.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Mas se V. Exa. fizer questão, nós passa-

mos para vossa excelência.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Absolutamente. Eu faço questão de ouvir primeiro 

o Deputado Massafera. Eu só queria apenas esclarecer qual era a condição que o Deputado 
Massafera se utilizava neste momento na nossa Comissão Parlamentar de Inquérito.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Eu expliquei para V. Exa. que o Deputa-
do Milton Flávio não tinha chegado, estava no trânsito, e para que nós tivéssemos quorum, 
nós convocamos o Deputado Massafera, como suplente, para estar presente.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu estou satisfeito.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – E o Deputado Milton Flávio veio e 

disse: eu tenho que me ausentar...
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Pela ordem, senhor Presidente. Até para que...
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu estou satisfeito com a informação de V. Exa. e 

pode passar a palavra ao Deputado Massafera.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Eu só faço questão de deixar aqui registrado, falei 

ao nosso Presidente, mas acho que quero compartilhar com os demais membros, eu tive 
que me ausentar porque aqueles que acompanham os nossos trabalhos sabem que ainda 
recentemente eu fiz uma inquirição em função, na minha opinião, do uso indevido do Exér-
cito num programa do SBT. E agora o representante do Exército foi ao meu gabinete para 
prestar os esclarecimentos e como eu estava lá não tinha como deixar de me ausentar para 
recebê-lo e continuar a busca das informações que me parecem necessárias. Já que isso já 
foi feito, estou aqui de volta, mas estou justificando por que, transitoriamente, tive que sair 

O SR. ENIO TATTO – PT – Elas não participavam do mesmo consórcio que participava 
de licitações para gestão, para fiscalização dessas obras? E de repente uma que participava 
ganhou a licitação para construir também? O senhor não tem conhecimento disso?

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Não.
O SR. ENIO TATTO – PT – Não tem.
O SR. SÉRGIO PINAFFI – O senhor está afirmando isso aí. O senhor disse L...?
O SR. ENIO TATTO – PT – FT com a LBR-Tejofran. Faziam parte do consórcio que 

ganharam a licitação da fiscalização para gestão.
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Eu não sei se é um consórcio. Algumas empresas ganharam, 

outras não. Agora...
O SR. ENIO TATTO – PT – Consta também, inclusive na página 31, da condenação, 

que os memoriais descritivos dos editais de licitação para contratação de fornecedores de 
materiais de construção era fornecida à Comissão de Licitação pela FT que construía, FT 
Construções, e que a comissão somente os validava, colocando o timbre da Prefeitura. O 
senhor tinha conhecimento disso como Prefeito da cidade?

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Não tinha conhecimento e o próprio engenheiro em deter-
minados depoimentos dele disse que ele enxugou, que ele modificou. Então são coisas que 
não condizem com a realidade.

O SR. ENIO TATTO – PT – O senhor acha que isso que um tal de senhor Claudemir e 
o engenheiro João Degair fizeram foi sem o conhecimento do senhor?

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Sim. Como eu disse o Prefeito não... Primeiro que eu não 
entendo de licitação para dizer os trâmites legais quais são. Eu sei que tem que fazer em 
tais valores tem que fazer de uma modalidade ou de outra. Até isso. Agora, o que o Prefeito 
geralmente, se ele não entende, ele pergunta para quem? Para quem entende disso. De que 
forma dá para se fazer? Dá para se fazer dessa forma, assim é mais simples, assim é mais 
complicado, e dá para se fazer dessa forma. Você tem certeza? Tenho. Parecer do Jurídico. O 
Jurídico dá um parecer de que é legal daquela forma. O Prefeito autoriza.

O SR. ENIO TATTO – PT – Sr. Sérgio, quantos habitantes tem Pirapozinho?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Na época tinha 24 mil e pouco, segundo o censo, mas deve 

ter um pouquinho mais.
O SR. ENIO TATTO – PT – Quando dessa licitação, se reuniram para fazer essa licita-

ção, o senhor participou dessa reunião? Quem participou?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Nunca participei de nenhuma. Excelência, esse pessoal 

aí, aliás, acusação de formação de quadrilha. Eu devo conhecer três, quatro pessoas aí, ou 
chega a cinco, dos 29. São coisas absurdas que me jogam na cabeça e é duro de tragar isso. 
Eu não conheço. Dois anos investigando meu telefone. Nunca falei com ninguém deles. 
Invadem minha conta bancária, só tinha débito. Vasculham minha declaração de bens, 
receita, tudo. Não acham nada. Eu estou aí nessa lamúria. Quando eu digo que eu estou 
acabado, eu só não estou acabado porque tenho família, tenho ainda os amigos, mas publi-
camente as pessoas tentaram me derrotar, transformar em pó.

Pirapozinho não tinha sequer a bandeira. Fui eu que instituí. Construí várias escolas. 
Pirapozinho hoje é uma referência em termos de cana de açúcar. Eu consigo provar através 
de jornais da época que fui eu que fui ao SEBRAE e conversei com o Diretor do SEBRAE e 
conseguimos trazer, prematuramente, um seminário a respeito de cana de açúcar. Hoje a 
cidade, o comércio de Pirapozinho hoje é exatamente o dobro do que era há cinco anos 
atrás, em decorrência da cana, porque Pirapozinho não vive só dele. Pirapozinho vive das 
cidades vizinhas onde está se plantando cana em tudo. Quer dizer, ninguém fala isso. Agora, 
eu estou aí espezinhado, vendendo mercadoria para poder pagar advogado. A minha sorte 
é que minha esposa trabalha, ela sustenta a casa. Eu sou ex-prefeito de Pirapozinho e ex-
comerciante. E eu não sei onde está a prova do meu crime.

O SR. ENIO TATTO – PT – Sr. Sérgio, eu estou entendendo a situação do senhor, mas 
quando o senhor fala que algumas forças jogaram tudo isso para cima do senhor e aconte-
ceu isso, a condenação política ou força econômica da região, o senhor não pode nominar? 
Nominar, por exemplo, quem armou isso para o senhor, dar o nome dos políticos ou dar o 
nome dos políticos que também estiveram do seu lado e que estão defendendo, que estão 
lhe ajudando. O senhor poderia prestar um serviço para a CPI e para o povo do Estado de 
São Paulo.

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Excelência, eu ainda estou atordoado e sequer eu tenho 
convicção do que realmente está acontecendo. Provavelmente, quando passar essa histó-
ria, eu devo escrever um livro, nem que for para ficar guardado só para mim. Porque eu fui 
o Prefeito que fui copiado em muitas ações por outros Prefeitos lá da região, de cidades 
pequenas, porque são municípios pequenos, fui reeleito, sem mostrar a cara na última 
eleição lá agora ainda houve a minha interferência indireta, mas houve, na vitória de quem 
ganhou. Então é difícil.

Saiu uma notinha no jornal esses dias dizendo por quem os sinos dobram e deve ser 
um eleitor, alguém dizendo que eu devia mostrar a cara e contar a história. Eu não posso 
contar uma história da qual eu não sei os meandros todos ainda, porque senão jamais os 
sinos dobrariam por mim, que fui um comerciante assim e assado, que fui um pai de família 
assim e assado, que fui um Prefeito assim e assado e que hoje estou aí com essa carga toda 
nas costas.

O SR. ENIO TATTO – PT – Vai ser difícil o senhor escrever um livro se o senhor não 
lembra de nada e o senhor não... Vai ser complicado.

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Desculpe, excelência. Eu tenho dificuldades de lembrar 
nomes, etc. Mas o fato eu lembro e eu preciso saber o que é que provocou esses fatos, por 
onde eles passaram para se desaguar na situação que chegou.

O SR. ENIO TATTO – PT – Para finalizar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – V. Exa. me permite um aparte? Eu acho 

que quando alguém se propõe a ser escritor, ele tem direito de pesquisar, ir para jornais, ir 
para o inquérito, e eu tenho certeza que ele será capaz de escrever essa história. Deve ser 
importante para o povo e para ele também. Então quero só ajudar V. Exa. na compreensão. 
E com relação àqueles que, ele já falou aqui que tinha lá o sindicato; ele já falou que tinha 
os adversários políticos dele; ele pressupõe. Acho que ele pode também nominar, se ele qui-
ser nominar, mas ele já afirmou aqui no depoimento que várias forças devem ter feito essa 
carga de pedra jogada em cima dele.

O SR. ENIO TATTO – PT – Obrigado, Sr. Presidente, mas eu quero explicação dele e 
não do senhor. O senhor tem que presidir a CPI.
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encanador, tem que ter – isso tudo pago com esse dinheiro, tem que ter enfim até o guarda 
24 horas por dia tem que estar ali, e tudo pago com esse dinheiro, que em torno daquele 
valor que eu já comentei aqui. É muito difícil de se construir. Nós conseguimos. Tem conjun-
tos lá parados há vários anos e tem conjuntos lá que foi um sucesso e terminou.

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Onde eu pude acompanhar, só se construiu 
em mutirão quando a Prefeitura forneceu a mão de obra complementar, exatamente por-
que os mutirantes não eram capazes de fazer todas as etapas. Então a mulher ou qualquer 
outro, então a Prefeitura fornecia a mão de obra, fora de pagamento, para complementar 
essa mão de obra mutirante. É isso?

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Excelência, é claro que a Prefeitura está sempre colabo-
rando com esse pessoal, porque se deixar... O senhor tem que, inclusive, botar carro para ir 
buscar esse pessoal lá no extremo da cidade para trazer do outro lado da cidade aqui para 
trabalhar, porque senão ele não vem. Mas é uma dificuldade imensa. Porém, a adminis-
tração é da firma contratada, a responsabilidade de construir é dela. A Prefeitura não tem 
como. Prefeitura pequena, a Administração participa da vida do cidadão, principalmente 
das famílias mais carentes, em todos os sentidos. E tem que participar também na hora de 
construir a casa. Porém, em Pirapozinho eu considero até que houve um sucesso, o pessoal 
participou. Claro que teve problema, mas... E as casas já estavam faltando... Na primeira 
tinta, vamos dizer.

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Então a pergunta primeira é a seguinte: a 
comissão de licitação nomeada pelo Prefeito – são três membros ou coisa parecida, tinha 
autonomia de preparar os editais do modelo legal e contratar as empresas vencedoras.

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Sim, excelência. Tinha autonomia e até mesmo, para que o 
Prefeito tenha um pouco de liberdade, eu nunca participei de nenhuma reunião, desconheço 
quem participou, não conheço as pessoas que representavam essas empresas, e, além de 
tudo, depois de feito tudo isso, eu só assinava mediante o parecer do jurídico. Está tudo 
certo? Está tudo certo. Porque, primeiro, eu não sou advogado, eu não sei da parte legal, eu 
não conheço de licitação, então essa comissão, eles tinham, inclusive, liberdade para consul-
tar outra cidade. Aliás, foram consultar outras cidades. É claro que eles não disseram isso no 
depoimento. Foram consultar várias cidades que fizeram de mutirão, de que forma fizeram a 
licitação, para que se fizesse o mais correto possível.

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Outra coisa. A questão técnica de engenha-
ria. A Prefeitura tinha o João Dejair...

O SR. – Degair.
O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Que é engenheiro concursado, e ele estava à 

frente de toda questão técnica: a execução da obra, o cumprimento do projeto, dos memo-
riais descritivos, ele era o elemento que atestava e liberava pagamento.

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Exatamente. Qualidade da obra.
O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Qualidade da obra. Sempre ele?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Sempre ele. E o que me intriga e o que eu não consegui 

entender é que até hoje ele não aparece em nenhuma acusação. Ele é testemunha.
O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Era só isso, senhor Presidente. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Obrigado pela participação de vossa 

excelência. Quero passar a palavra agora para o nobre Deputado Antonio Mentor.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Obrigado, senhor Presidente. Senhor depoente, 

quero cumprimentá-lo.
O episódio que nós estamos investigando, Sr. Presidente, é cercado aí por um grau 

de complexidade muito grande. Em princípio, as notícias que nos chegaram, nos davam 
conta de que a empresa FT teria ganho uma licitação para construção de um conjunto habi-
tacional em Pirapozinho e em outras cidades também. Mas vamos tratar aqui exclusivamen-
te de Pirapozinho. Não foi isso que aconteceu. A empresa FT foi escolhida para administrar 
a construção de um conjunto habitacional em regime de mutirão. São coisas absolutamente 
diferentes.

Por essa razão, nós estamos trilhando talvez um caminho de investigação que tal-
vez não seja o mais adequado. Nós estamos procurando irregularidades num processo de 
licitação para contratação de uma empresa, Deputado Massafera, que teria como objeto a 
construção, portanto, seria talvez uma modalidade de contratação, quando, na verdade, o 
procedimento é outro.

O que é que fica obscuro nisso tudo e que eu acho que V. Sa. pode nos ajudar a 
esclarecer? Em primeiro lugar, quem é que comprava o material? Era a Prefeitura, era a 
FT, era a FT com a anuência da Prefeitura, era a Prefeitura com a anuência da FT? Como é 
que era o procedimento para aquisição do material de construção que ia ser utilizado pelos 
mutirões?

O SR. SÉRGIO PINAFFI – A Prefeitura que comprava.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Era a Prefeitura que comprava. Porque uma das 

questões que está sendo levantada aqui fartamente é a questão de superfaturamento na 
compra dos materiais. Portanto, se a Prefeitura comprava e essa FT e o seu proprietário, Sr. 
Francisco, ou ele era só organizador da história?

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Os detalhes da empresa eu não sei. Eu não conheço.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Pois bem. Porque eu penso que a questão fun-

damental está aqui nesta, na compra dos materiais onde reside a dúvida principal sobre 
superfaturamento; qualidade dos materiais que foram empregados na obra do conjunto 
habitacional. São essas as questões que foram levantadas aqui.

A responsabilidade político-administrativa numa cidade como Pirapozinho, que deve 
ter lá departamentos, chefe de departamentos, não tem secretarias municipais, é exclusi-
vamente do Prefeito. Responsabilidade político-administrativa é do Prefeito. Deixa de ser 
do Prefeito na medida em que no seu organograma, o seu organograma é constituído por 
secretarias municipais. Aí a responsabilidade político-administrativa é do secretário. Não 
sendo assim a responsabilidade é exclusivamente do Prefeito. Portanto, na qualidade de 
Prefeito de uma cidade que não tem secretarias municipais quem vai responder por tudo 
isso, sem dúvida nenhuma, é vossa senhoria.

E o que eu depreendi de tudo isso que nós discutimos aqui, daquilo que eu também 
analisei lendo os procedimentos judiciais, é de que o senhor foi colocado numa situação 
de dificuldade, de grande dificuldade, jogado às feras. O senhor disse que tem amigos, tem 
parentes, tem família, porém, os agentes desse episódio estão deixando V. Sa. numa situa-
ção de grande dificuldade. O senhor foi eleito e reeleito Prefeito numa cidade com 24 mil, 

da CPI para poder receber esse representante que era fundamental para os esclarecimentos 
que eu quero buscar.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Com a anuência de V. Exa., eu passo a 
palavra para o Deputado Massafera, que sempre abrilhanta aqui os nossos trabalhos.

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Presidente, como suplente desta Comissão, 
eu queria só lembrar que todo deputado no pleno exercício do seu poder tem direito a 
participar de qualquer CPI. Mas eu gostaria de primeiro ceder a palavra ao nobre deputado 
Antonio Mentor.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Sr. Presidente, Srs. Deputados, não se trata de ces-
são. Nós sabemos do Regimento Interno da Casa, da possibilidade de qualquer deputado 
ter de participar das sessões, nas comissões, mas nós também sabemos que há uma ordem 
nessas inscrições. Falam primeiro os deputados titulares da comissão, posteriormente os 
suplentes da comissão, posteriormente aqueles que não participam da comissão. Essa é a 
orientação que nos dá o Regimento Interno. Porém, eu reconheço que o Deputado Mas-
safera conhece muito a respeito dos procedimentos administrativos, já foi Prefeito, é uma 
figura extraordinária e vai nos ajudar muito na inquisição do depoente. E, por essa razão, 
eu faço questão absoluta, Deputado Massafera, de ouvi-lo para aprender um pouco mais 
e, na minha arguição, poder então quem sabe acrescentar algo que neste momento eu não 
poderia.

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Eu agradeço a atenção.
Eu queria dizer, como ex-prefeito de cidade pequena, a gente, viu, nobre Deputado 

Enio Tatto, as cidades não são iguais no seu tamanho, elas tendo estruturas diferentes com 
secretarias; as grandes cidades que têm secretários, os secretários respondem pelos atos 
administrativos. Nas cidades pequenas o Prefeito responde por tudo. Esse é um ponto muito 
interessante. Até Araraquara, com 200 mil habitantes, e eu quando fui Prefeito, ou ele aqui, 
como os Prefeitos de cidades menores, respondem por todos os atos. Então, veja. O Prefeito 
é obrigado a nomear a comissão de licitação. Ele nomeia. A comissão de licitação tem que 
estar preparada a fazer as licitações.

Segunda coisa. A Prefeitura, tendo um engenheiro diplomado, tendo um engenheiro 
responsável, ele é o elemento ativo de liberação, de obras, de dinheiro, de pagamento e tal. 
O prefeito participa, mas somente depois que todo mundo opinou que ele autoriza. Nunca é 
um ato isolado do Prefeito. Se bem que ele responde por tudo que aconteceu.

Acho que essa consideração é importante fazer, é o resquício que ficou do meu 
tempo de Prefeito, porque sempre gera essas dúvidas.

A licitação pública, as modalidades, concorrência, acima de um milhão e meio; 
tomada de preços, de 150 mil até um milhão e meio; e, abaixo disso, carta-convite. Sempre 
carta-convite e tomada de preços são convidadas as empresas cadastradas na Prefeitura. 
Você convida os que estão cadastrados. Fora isso, é aberto para quem quiser. Mas para 
quem você é obrigado a mandar o convite ou participar da tomada de preços? Aquelas 
empresas cadastradas. Fora isso o prefeito ou qualquer funcionário pode ligar para onde 
quiser e chamar pessoas para participarem.

Eu tenho uma dúvida que não está esclarecida que é essa modalidade de mutirão. 
Uma casa, via CDHU, 192 casas, se fosse contratada uma empresa para fazer tudo, dando o 
terreno, essa casa custaria 30 mil reais, em torno de cinco milhões de reais. Se a modalidade 
de mutirão é uma modalidade que foi estimulada pelo Governo onde ele dava lá 12 ou 15 
mil reais por unidade, ou seja, daria um limite aí, vamos dizer, de três milhões de reais, faz 
o convênio entre o CDHU e a Prefeitura, e o CDHU libera esse dinheiro para a Prefeitura. 
Desses três milhões de reais, uma parte, é para compra de material, e esse material é parce-
lado nas suas etapas – bloco de concreto, ferro, telha, etc. Pelo menos é o que eu entendo 
de mutirão. E a mão de obra que fica mais barata, porque não tem encargos sociais e nem 
custo, é o próprio mutirante que vai fazer. E a Prefeitura contrata com essa mesma verba 
que recebeu, dentro dos 12 ou 13 mil reais, um, dois, três ou quatro cinco mil reais, contrata 
uma empresa que complementa a mão de obra. Ou seja, a Prefeitura compra, faz a terrapla-
nagem com o dinheiro, compra os materiais e contrata a mão de obra que complementa o 
mutirão.

Então minha pergunta nesse caso é a seguinte: foi feita uma licitação e contratada 
uma empresa para fazer as casas dando material e toda mão de obra, apesar de ser muti-
rão?

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Foi feita solicitação, ganhou a empresa, ficaria responsável 
pela administração do mutirão e a compra dos materiais.

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Mas a compra dos materiais seria a Prefeitu-
ra...

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Aliás, me perdoe.
O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Seria a Prefeitura que faria ou forneceria os 

materiais?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Me perdoe. Responsável pela administração do pessoal. E 

quem compra o material é a Prefeitura, é a Prefeitura; porém, compra aquilo que é determi-
nado para a finalidade.

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Entendi bem.
Então, veja. Em cada etapa da construção de 192 casas... Por exemplo, lá na minha 

Cidade de Araraquara, nobre Deputado Antonio Mentor, quando o Prefeito que saiu, Edinho 
Silva, ele assinou um convênio para fazer mil casas em mutirão e eu disse a ele: você não 
vai conseguir fazer. Na verdade, em quatro anos ele conseguiu fazer 100 casas, pela dificul-
dade que é o regime de mutirão, de pegar a mão de obra desqualificada, fornecer, gerenciar, 
comprar o material. Quer dizer, é uma grande dificuldade, por isso que eu gostaria de deixar 
bem claro isso.

Então, veja. No regime de mutirão a Prefeitura ia comprando os materiais à medida 
que precisava. Bloco de concreto não comprou para 192 casas. O CDHU liberava lá 20% do 
contrato que eles recebiam e com esse dinheiro você fazia a compra e iam tocando a obra, 
até terminar o material. E a mão de obra era fornecida uma parte pela empresa e uma parte 
pelos mutirantes. Era isso?

O SR. SÉRGIO PINAFFI – A mão de obra, o mutirante participa na construção. Mas 
veja bem. V. Exa. sabe perfeitamente isso. Pela uma senhora, uma viúva, uma senhora, 
nunca viu o que é uma massa de concreto nem um tijolo, tem que primeiro ensiná-la e 
depois ela vai fazer, mas tem que ter o acompanhamento. Então essa empresa que coorde-
na ou que administra, então ali tem que ter mestre de obra, pedreiro, engenheiro, eletricista, 
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Eu fico admirado com a sua memória para determinadas questões, vou insistir, por-
que o senhor se recorda que eram 200 casas, teve que diminuir duas casas porque a máqui-
na não conseguiu fazer o rebaixamento da área a ponto de permitir a construção da casa; 
o senhor se recorda de que a empresa precisou adquirir outro equipamento, trazer outros 
equipamentos para fazer a terraplanagem; o senhor se recorda também que a outra obra de 
captação de esgoto, a construção do emissário, emissário que recolhia o esgoto do conjunto 
também teve várias dificuldades na execução da obra. Tudo isso o senhor se recorda, mas 
com muita clareza, com precisão de dados até. Essa empresa que fez a terraplanagem o 
senhor se recorda qual é?

O SR. SÉRGIO PINAFFI – O nome dela eu sei que... (Pausa.)
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – E a empresa que fez a obra do emissário do esgoto, 

o senhor se recorda?
O senhor se recorda como é que elas foram contratadas? Se foi a Prefeitura que con-

tratou diretamente ou se fazia parte do escopo da contratação da FT também a contratação 
dessas obras?

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Não. Foi feita uma licitação.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Foi feita outra licitação.
O SR. SÉRGIO PINAFFI – É.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Também para contratar essas... Os valores o senhor 

se recorda?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Não.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Abaixo de 150 mil reais?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Aquilo que era abaixo de 150 mil reais...
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Era carta-convite.
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Carta-convite.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – E foi por carta-convite?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Eu acredito que algumas sim.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – E pode haver um aditamento de 25%, ou seja, ela 

pode subir aí mais um tanto bom de dinheiro, chegar perto de 200 mil.
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Eu acredito que não houve.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Não houve aditamento. O senhor não se recorda 

que houve ou...
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Não me recordo, mas eu...
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu estou pensando no aditamento por conta dessas 

dificuldades que o senhor mesmo apresentou aqui. Teve que mudar a máquina; teve que 
trazer um rompedor... (Pausa.)

Aqui a informação que me chega é que a terraplanagem foi dividida em duas licita-
ções. O senhor confirma isso?

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Confirmo.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Delfino e Sá Construções.
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Eu confirmo porque é uma das acusações.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Bom...
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Eu gostaria de falar a respeito disso aí.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Pode falar.
O SR. SÉRGIO PINAFFI – É porque, primeiro, foi feito um platô, depois o outro, e em 

épocas e anos diferentes.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Ok. Por isso foram feitas as duas licitações?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Eu acredito que...
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Na terraplanagem.
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Eu acredito que esse é o motivo.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Essa decisão, como é que ela era tomada? Precisa 

recorrer a uma outra empresa; precisa fazer em duas vezes. Quem é que decidia sobre isso? 
Era o Prefeito ou era o engenheiro ou era o licitador ou era outra pessoa?

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Que decidia sobre, excelência?
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Sobre essas questões que nós estamos discutindo 

aqui: precisou contratar uma outra máquina; a terraplanagem tem que fazer em duas eta-
pas; uma agora, a outra foi feita depois. Como era tomada essa decisão?

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Muito bem. Quem levantava o problema são os técnicos: 
o engenheiro, o licitador, o mestre de obra. E eles, enfim, trazem para o Prefeito: Olha, vai 
ter que se fazer isso; tem que montar isso assim e assim e a solução é essa. O Prefeito pede 
para o Jurídico se aquilo é legal. É legal. Parecer jurídico, é legal, tem que ser feito. Existe 
outra forma? Não. Tem que ser assim. O Prefeito autoriza. Infelizmente, se estiver errado, se 
essas decisões estiver errada, se o parecer jurídico foi errado, como disse o nobre deputado, 
o Prefeito vai arcar com as consequências.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – V. Sa. tomava todas essas precauções sempre?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Sempre.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Ouvia o parecer técnico, ouvia o parecer jurídico e 

aí decidia e encaminhava. Nunca houve caso de o senhor falar: Olha, assessor jurídico, eu 
quero fazer desse jeito, então você resolva desse jeito aqui que eu preciso do seu parecer 
para cá, desse jeito?

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Note bem. Foi o que ele, inclusive em depoimento ele 
disse...

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Nem li o depoimento dele.
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Mas eu estou dizendo. Que determinava: é para fazer assim, 

porque senão te mando embora. É um absurdo! Alguém ouvir um negócio desse e não con-
testar! Como é que um funcionário de 12 anos pode ser mandado embora porque discordou 
do Prefeito?! É uma afirmativa totalmente espalhafatosa, porque não cabe. Não, se não 
fizesse, ele mandava embora! Ora, o que é isso? Não existe. Nem o Presidente da República 
pode mandar o funcionário de 12 anos embora. Tem estabilidade, tem tudo. Jamais eu fiz 
isso. Isso aí é orientado a dizer assim para que ele ficasse fora do processo.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Esse a que o senhor se refere é o assessor jurídico?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Os dois.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Os dois?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Não! Não! Desculpa. O engenheiro Claudemir.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Queria me encaminhar para o final, mas também 

para indagar. Essas outras cidades às quais o senhor se referiu, tem lembrança para nos aju-

25 mil habitantes, apresentou aqui um elenco de realizações na sua gestão que alavanca-
ram o desenvolvimento econômico e social da sua cidade, se diz respeitado pela população, 
e eu acredito. Nesse momento, está vivendo o seu inferno astral.

Eu penso que o senhor poderia nos ajudar, e ajudar muito nessa investigação, se 
fizesse um esforço de memória. Nós precisaríamos saber concretamente quem era o seu 
contato, quem era o gerente regional da CDHU da sua cidade, que atendia sua cidade; que-
ria saber o nome dessa pessoa, quem era, porque o que aconteceu e que está sendo objeto 
de denúncia não é exclusividade de Pirapozinho; várias cidades estão envolvidas no mesmo 
modelo de fraude apresentado, não apenas na sua região; em outras regiões do Estado de 
São Paulo também há denúncias de que esse tipo de procedimento também foi percebido 
em várias outras regiões do Estado de São Paulo. Então se o senhor se lembrar o nome do 
gerente regional da CDHU que atendia o senhor lá na Prefeitura, nos ajuda.

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Excelência, o senhor poderia me fornecer três nomes?
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu não tenho a mais pálida ideia de quem possa 

ser, mas o senhor...
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Eu sei quem é, porém, me escapou o nome agora.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Se o senhor pudesse...
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Porém, eu não... O meu contato com esta pessoa era muito 

pouco. Por quê? Quando se refere a problemas técnicos que precisam ser resolvidos, quem 
vai lá? O engenheiro. Quando precisa de alguma informação quem vai lá? O advogado, o 
licitador. Não é o Prefeito que anda atrás desses detalhes. Então o meu contato era muito 
pouco. A minha participação...

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Sr. Sérgio, na volta desse advogado, desse enge-
nheiro, ele tinha que dizer, ele tinha que fazer o seguinte: Prefeito, eu estive lá no escritório 
regional, na CDHU, conversei com fulano de tal e resolvi o problema que estava atrapalhan-
do a nossa obra aqui. Ora, é o mínimo que ele tem que se reportar à sua chefia, à sua lide-
rança política, que é o Prefeito da cidade. Tem que fazer. Tem que fazer.

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Nesse ínterim, eu me lembrando, eu falo para vossa exce-
lência.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Perfeitamente. Faça esse esforço de memória que 
vai nos ajudar.

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Eu gostaria só de dizer uma coisa. O Prefeito de cidade 
pequena, principalmente, ele só se desliga quando está dormindo. A casa dele, o portão 
dele é público. Então o senhor tem todo o tempo ocupado. Aí o seu engenheiro vai: Olha, eu 
fui ao CDHU e tinha essa dúvida e eu resolvi. Resolveu? Tá bom. Ótimo. Eu não tenho nem 
tempo para ficar preocupando: Olha, foi com quem que você falou? Com quem deixou de 
falar? Eu resolvi esse problema e vai ser feito dessa forma e está legal. Está bom. Agora, eu 
não posso inventar nome aqui se eu não estou lembrando. Não tem jeito. Mas eu vou dizer 
para o senhor que acho que no decorrer...

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu não quero que o senhor invente absolutamente 
nada. Eu quero que o senhor se lembre inclusive do compromisso que o senhor assumiu 
aqui conosco de dizer a verdade sobre tudo o que o senhor tiver conhecimento.

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Sem dúvida. Sem dúvida.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – O senhor, em determinado momento em seu depoi-

mento, mencionou que o senhor e seus assessores, engenheiros, etc., consultaram outras 
cidades de como seria melhor fazer e foram orientados, pegaram experiências daqui e dali. 
É isso? Confirma?

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Eu não. Eu não. Mas o licitador e o engenheiro com certeza 
estiveram em outros mutirões.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – O senhor podia me lembrar o nome do licitador e 
do engenheiro?

O SR. SÉRGIO PINAFFI – O licitador Claudemir, e o engenheiro-chefe João Degair.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Sr. Presidente, eu queria fazer um requerimento ver-

bal. Solicitar a convocação dos dois senhores mencionados pelo senhor Sérgio Pinaffi para 
depoimento nesta Comissão: o senhor João Degair e senhor Claudemir...

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Claudemir alguma coisa de Matos.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Claudemir de Matos.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Claudemir Antonio de Matos.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Claudemir Antonio de Matos.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Eu acato o seu requerimento, mas pedi-

ria que vossa excelência...
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Vou formalizar.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Formalizando por escrito.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Vou formalizar.
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Excelência, eu poderia fazer um pequeno comentário?
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Claro.
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Esse engenheiro, numa das audiências com o Juiz... Só para 

o senhor entender. A área em que foi feita as casas, Pirapozinho é uma cidade um pouco 
acidentada, então ela expandiu e nós tivemos até dificuldade. A gente tem que apresentar 
três ou quatro áreas para o CDHU aprovar. Então, apresentamos a área, mas, por melhor 
que se escolhesse, ela também tinha seus probleminhas ali. Era 200 casas e diminuiu duas 
porque era inviável cortar um pequeno barranco ali para duas casas. Só para o senhor 
entender.

Durante a terraplanagem foi contratado – as máquinas não conseguiam fazer, foi 
contratado um rompedor, o empresário desistiu de trabalhar porque a broca esfarelava e 
era dois dias uma broca e não conseguia quebrar. O engenheiro – me perdoe a expressão, 
teve a cara de pau quando perguntado se houve algum incidente durante a terraplanagem, 
alguma dificuldade, disse que desconhecia. Disse que desconhecia.

O esgoto não conseguiu furar com essa máquina rompedora especial; teve que furar 
manual com aquela picareta manual e isso dificultou bastante. E ele não teve a hombridade 
de dizer ou de confirmar que realmente aconteceu esse problema. Então é difícil eu enten-
der uma pessoa que não tinha um mau relacionamento comigo, eu nunca maltratei fun-
cionário, agir daquela forma. Me faz a pensar que ele, ou advogado orientou, ou se houve 
acordo, eu não vou afirmar que houve, mas ele passou a ser testemunha.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Sr. Sérgio, tudo indica, pelo que o senhor está nos 
apresentando, que a tapera roncou e quem estava embaixo dela era o senhor.
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denúncias da mesma prática, o mesmo modelo, o mesmo esquema, a mesma máfia das 
casinhas da CDHU também implantadas em outras regiões.

Então eu lamento. Lamento pelo senhor, sinceramente eu lamento, porque não acho 
correto que uma questão desta dimensão seja direcionada para uma ou duas pessoas ape-
nas. Penso que o senhor tem responsabilidade parcial, no mínimo, responsabilidade parcial 
pelos fatos, mas essa responsabilidade tem uma dimensão muito maior e atingiria figuras 
importantes do Estado de São Paulo que estão sendo protegidas, blindadas, para que esse 
tema não alcance essa dimensão que eu penso que seria necessário.

Portanto, eu apelo novamente ao senhor que nos ajude. Para que o senhor saia da 
fogueira, é preciso que o senhor traga também outras informações para esta Comissão Par-
lamentar de Inquérito e aí nós teremos como tratar disso com a dimensão que é necessária 
e que de fato tem esse episódio. Muito obrigado, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Eu quero também usar a palavra. Antes 
que o senhor possa responder a alguma indagação do deputado, eu quero como Presidente 
também fazer algumas perguntas. O senhor pode responder alguma indagação que porven-
tura o Deputado Antonio Mentor lhe fez.

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Eu quero repetir que a função do Prefeito era buscar recur-
so. Esse recurso depois vinha mediante o andamento da obra, parceladamente, liberado em 
conta e que apesar de nem passar pelo gabinete, mas o CDHU se fazia presente, fiscalizan-
do, analisando, para que pudessem ser liberados os recursos. Então a participação do Pre-
feito na obra é mínima em termos do andamento, porque se o engenheiro está informando 
que a obra está em bom andamento, se a qualidade é boa, se a qualidade do material é boa 
e foi conferido por ele, porque ele que assinava as notas, se a licitação obedeceu os trâmites 
legais e tem um parecer jurídico que atestava isso, o Prefeito se dá por satisfeito e autoriza 
a obra. Vai autorizando a obra.

Quanto à diretoria... Me lembrei agora. O encarregado de Presidente Prudente, 
Climério. Não sei o sobrenome. Pouquíssimo ou quase... Pouquíssimo contato eu tive com 
ele, porque resolveu o problema aqui, o resto é técnico, é problema técnico e não cabia ao 
Prefeito ir lá resolver, porque eu não entendo de engenharia.

Tenho notícia, sim, de que a região de Presidente Prudente foi a região que mais 
construiu casa em regime de mutirão, atendendo principalmente à classe menos favorecida. 
Isso eu tenho notícia disso. Tenho notícia que até um certo tempo a região de Presidente 
Prudente era uma das últimas no ranking e depois chegou a ser a que mais construiu casas 
populares em regime.

São essas notícias que eu tenho.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Eu, na qualidade de Presidente, tam-

bém quero inquirir vossa senhoria.
Primeiro dizer para V. Sa. que eu fui Prefeito de uma cidade grande, logicamente 

diferente da vossa, mas uma cidade com muitos problemas. E tive a oportunidade de parti-
cipar de um processo também de construção em mutirão. Pena que o Deputado Massafera 
não esteja aqui para dizer para ele que quando se tem seriedade se consegue construir. E 
nós fizemos aqui no Brasil o primeiro processo de construção em mutirão vertical; então, 
quatro andares, com mulheres, sem nenhuma experiência.

Mas quero indagar a V. Sa. sobre o modelo de contrato. Primeiro, eu não fiz com o 
CDHU, mas o modelo era o mesmo. Então como se dava esse...? Espero que V. Sa. possa 
afirmar que o modelo se deu da seguinte forma. Primeiro, eu fui à Caixa Econômica Federal, 
então eu tinha que indicar um terreno e esse terreno tinha que estar com escritura, com 
todos os trâmites legais para que pudesse ser objeto desse convênio. Segundo, como se 
tratava de mutirão e eu quero aqui lamentar que até ninguém falou num elemento impor-
tantíssimo que é a associação, a associação de mutirão tem que estar presente e ela é parte 
interessada, porque ela entra com a mão de obra, com uma parte do recurso e que ela tem 
que acompanhar todas as compras de material, os preços e todas as formulações. E que o 
Prefeito tem que ir lá olhar. Não precisa ser engenheiro para que ele possa acompanhar, 
olha, veja. Olha, eu não sou engenheiro, mas sei construir uma casa; sei o que precisa para 
que essa casa seja aprumada, tem que ter um prumo; seja nivelada, tem que ter um nível. 
E as formas com que tem que ser feita. Hoje não é mais. Se fosse uma construção de um 
viaduto... Mas de casas, que é uma construção simples, Prefeito entende tão bem quanto 
qualquer outro cidadão.

Então, eu queria perguntar aqui, primeiro, o seguinte: como foi a modalidade? Por-
que a Caixa Econômica Federal, no meu caso, uma vez tendo ali a Prefeitura o seu terreno e 
a vontade de ser parte do processo, os mutirantes entrando com a mão de obra, o contrato 
era feito com a Prefeitura, era repassado esse dinheiro com a Prefeitura, em função das 
medições, mas a Prefeitura era uma parte responsável e tinha que acompanhar, e os muti-
rantes também.

Então, eu queria aqui que nós pudéssemos chamar essa associação, porque o que 
houve por aí foi muita montagem. Quando V. Sa. diz que a casa não sabe como... Olha, é 
verdade. A casa que eu cheguei a construir, olha, apartamentos bonitos, e ficou por 10 mil 
reais. Por quê? Porque o pessoal entrou com uma parte do recurso, com a mão de obra, e 
todo mundo tinha que trabalhar, mutirante tinha que estar lá para cumprir sua parte. Eu não 
contratei gente para fazer. Eram eles que tinham que fazer. Essa era a parte do recurso que 
eles assinaram na Caixa Econômica Federal. E a Prefeitura entrava com a sua parte, que eles 
já sabiam em quanto que correspondia a infraestrutura, a pavimentação e alguns técnicos 
que nós colocávamos à disposição.

Então queria que V. Sa. falasse como foi o convênio. Foi repassado, ou seja, foi assi-
nado esse convênio que o mutirante entrava com uma parte, que a Prefeitura entrava com 
uma parte e esse recurso era transferido pelo CDHU. Agora, a Prefeitura gerenciava no nível 
local, uma vez que foi ela quem buscou como responsável o local; foi ali a Prefeitura quem 
determinou, porque ela quem deu o terreno. No meu caso foi desse jeito. Então, eu queria 
que fosse falado.

E os mutirantes! Ora, se essas coisas aconteceram, e os mutirantes onde estavam 
que não viam nada? Que empresa? Tinha necessidade de pegar uma empresa para cons-
truir? Não era o mutirante que tinha que construir? Casa ainda? Era um plano vertical ou 
horizontal? Porque se era horizontal, qualquer um... Olha, eu vou dizer uma coisa para o 
senhor, a minha avó já sabia construir. Qual a dificuldade de você levantar uma casa e botar 
no prumo? Não tem dificuldade? E hoje mais fácil ainda, porque na época da minha avó era 

dar também de alguma cidade que tenha sido consultada, que tenha orientado Pirapozinho 
e os técnicos de Pirapozinho a tomar essa ou aquela providência?

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Olha, com certeza, eu não me lembro para nomear aqui as 
cidades. Mas acredito que consultaram Tarabai porque tinha conjunto pronto funcionando 
com pessoas morando; talvez Regente onde o Prefeito da época era o Presidente da Uni-
pontal e a gente tinha certa liberdade. Eu acredito que essas cidades foram consultadas.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Qual outra? Regente Feijó e...?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Eu acredito que Regente e Tarabai devem ter sido consulta-

das. Pode ser até que consultaram outra. Eu acredito que pelo menos essas duas. Acredito.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Alguém, em algum momento, orientou V. Sa. para 

dizer eu acredito, ao invés de afirmar taxativamente? Foi assim? Algum advogado em algum 
momento disse para o senhor falar: Olha, quando você tiver, se sentir em qualquer dificul-
dade não afirme; fale eu acredito que...? Porque foi a coisa que mais nós ouvimos de V. Sa. 
aqui foi essa frase. Eu acredito que, eu acredito que. Isso me parece ter uma certa orienta-
ção jurídica para que V. Sa. não incorra em nenhum crime de falso testemunho.

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Excelência, como eu disse, eu tenho uma dificuldade para 
lembrar as coisas. E já faz, demanda um certo tempo isso, faz mais de cinco anos. Então, 
o Prefeito, o Prefeito determina ou sugere ao licitador consulta outras cidades e tal. E nos 
afazeres, no corre-corre do dia-a-dia, o cara passa – desculpe pela expressão, o funcionário 
passa pelo Prefeito, às vezes até no corredor ou no gabinete e fala: Olha, consultamos tal 
cidade e temos aí um norte. E agora fica difícil eu afirmar categoricamente, porque a partir 
do momento que eu afirmar categoricamente, eu tenho que ter certeza de que é aquela 
mesma. Mas que essas cidades que eu citei tinham conjunto funcionando, e bem, e que eu 
sugeri que fosse consultado, isso aconteceu.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Deputado Mentor, posso só agregar, na mesma dire-
ção de vossa excelência?

Prefeito, eu não vou fazer perguntas. Eu estou aqui ouvindo e tenho me sentido 
muito bem representado pelos meus companheiros. V. Exa. passa e passou aqui para cada 
um de nós uma sensação de alguém que teve a sua vida destruída por um fato.

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Exatamente.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Esses fatos foram investigados pela Polícia e esses 

fatos estão registrados. Todos esses fatos que nós aqui estamos elencando e cobrando de V. 
Exa. ou de V. Sa. informações, seguramente foram objeto de inquérito policial e do processo 
cível ou criminal que V. Sa. responde.

Mais do que isso. V. Sa. foi convocado para vir a esta Casa. Não lhe passou pela 
cabeça que seria conveniente que V. Exa. pelo menos repassasse, porque se esses fatos 
foram tão fundamentais para a sua vida, o mínimo que eu esperaria é que essas respostas 
que estão sendo cobradas estivessem prontas, até por uma questão de preparo. Vou me 
preparar, vou ouvir, vou elencar os fatos, vou rever as situações, de tal maneira que eu não 
incorra em erros e não deixe de dar à CPI as informações necessárias.

A sensação que está me passando é como se nós estivéssemos pego V. Sa. aqui 
no corredor e dito: Olha, preste os esclarecimentos. Eu não me lembro. Mas meu Deus do 
céu! É o fato que mudou a sua vida; é o fato que tirou V. Sa. de uma situação de absoluto 
respeito na sua cidade, porque foi inclusive reeleito, e hoje o remete, segundo V. Sa., a uma 
situação de absoluto descaso e numa situação de dificuldade inclusive de sobrevivência. E 
V. Exa. não se recorda dos fatos. E aí eu concordo com o Deputado Mentor. V. Sa. dizer eu 
acredito e tenho impressão que... Eu acho que se os fatos foram tão sérios mereceriam de V. 
Sa. uma atenção maior, que talvez tenha faltado também na execução dessa obra, confian-
do e delegando a pessoas responsabilidades que, no fundo, e o tempo está demonstrando e 
a Justiça, são suas.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Continuando, Sr. Presidente, eu queria solicitar do 
Sr. Sérgio, nosso depoente, que no caso de até o final do seu depoimento nesta Comissão 
Parlamentar de Inquérito não se recorde dos nomes que estamos nós solicitando, que o faça 
por escrito à Comissão, atendendo também à solicitação do Deputado Milton Flávio, opor-
tuna, faça isso por escrito, dizendo quais eram os contatos na CDHU, na delegacia regional 
de Pirapozinho; qual era o contato aqui na CDHU em São Paulo; quem era o Presidente à 
época, para nós podermos trabalhar com as suas informações.

Na sequência perguntar...
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Excelência, por favor.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Em seguida o senhor responde. Deixe só eu acres-

centar mais essa questão aí que o senhor já, V. Sa. já pode responder tudo de uma vez.
O senhor conhece o Sr. Waldemar Calvo?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Conheço.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Quem seria o Sr. Waldemar Calvo?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Ele é ex-prefeito de Tarabai.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – O senhor mencionou que lá em Tarabai também foi 

efetivado um conjunto habitacional nos mesmos moldes de Pirapozinho, é isso? E lá tam-
bém os seus técnicos foram buscar informações de quais eram os melhores procedimentos? 
O senhor mencionou aqui que o senhor acredita que, acredita que. O senhor não disse: foi 
assim. Não. Eu vou dizer com as suas palavras: acredito que em Tarabai; acredito que em 
Regente Feijó.

Muito bem. Para concluir, Sr. Presidente, dizer o seguinte. Este episódio, como já 
disse e vou repetir, envolveu no Estado de São Paulo não apenas a Prefeitura de Pirapozi-
nho, Sr. Sérgio, foram muitas Prefeituras que foram envolvidas nessa mesma formatação de 
superfaturamento e de má qualidade dos materiais e processo construtivo também de baixa 
qualidade, apesar de ter sido utilizado sistema de mutirão. Esse episódio ficou conhecido no 
Estado de São Paulo como a máfia das casinhas da CDHU. É assim que, esse é rótulo que 
ficou registrado pela mídia. Não sei se lamentavelmente, mas eu penso que lamentavel-
mente, outros membros do Ministério Público não tiveram o mesmo foco que o Promotor de 
Pirapozinho teve ao se preocupar com a investigação que resultou nesse inquérito policial, 
enfim, nesse escândalo todo.

Evidentemente que há uma tentativa clara de restringir todo esse episódio a Pirapo-
zinho. E jogar na fogueira uma única pessoa: senhor Sérgio Pinaffi. Mas nós sabemos que 
a dimensão disso é muito maior. É muito maior. Não se restringe a Pirapozinho. Muito pelo 
contrário. Depois de as denúncias terem surgido em Pirapozinho, na região de Sorocaba 
houve denúncias da mesma natureza; na região de São José dos Campos também houve 
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Agora, vejam bem. Nós vivemos... Eu quero também que V. Sa. fale um pouquinho 
o seguinte. Olha, eu acho que esse cidadão chamado Francisco era um grande “vivant”, e 
logicamente ele não é burro, porque o que ele fez? Ele pegou não sei em quantas cidades 
e se propôs a comprar o material. Se ele aumentou a escala, ele podia até dizer: vamos 
chamar os Prefeitos e chamar essas entidades e dizer, vamos comprar juntos, mas com 
isso reduzir o preço. Mas ele fez foi comprar mais caro. Houve superfaturamento. Então 
ele ganhou foi muito mais, quando deveria era reduzir, porque a escala hoje, quando você 
consegue dar uma escala maior, você consegue reduzir custo. E essa questão tinha que ser 
acompanhada. As associações que estavam nessa questão tinham que estar ali olhando, 
vendo. Então eu queria que V. Sa. falasse sobre isso.

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Eu não conhecia o Menezes, não tenho conhecimento de 
que o pessoal nosso...

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Menezes é o Presidente da Associação. É isso?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Isso.
Que os nossos mutirantes fossem dirigidos por ele. Os nossos mutirantes eram 

organizados em Pirapozinho. E, aliás, Sr. Presidente, eu não disse que não funcionava. Tinha 
dificuldades. A Prefeitura buscava até gente para ir trabalhar. Tinha dificuldades, mas fun-
cionou, as casas estão prontas. Então, eu disse das dificuldades, mas que funcionou e que 
as reuniões eram periodicamente marcadas. Claro que o Prefeito não estava nas reuniões, 
mas que as reuniões eram marcadas. Se não tiver reunião, aí que não funciona mesmo. Tem 
que sentar, conversar, discutir, marcar o que vai ser feito, estabelecer metas e atingir, porque 
senão o dinheiro também não vem; o dinheiro era fiscalizado, era organizado.

Então, o Sr. Menezes, eu fiquei conhecendo o Sr. Menezes no dia do episódio das 
prisões.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – V. Exa. fez assentimento, mas lhe facul-
to a palavra.

O SR. ENIO TATTO – PT – Sr. Presidente, Sr. Sérgio, o Deputado Massafera foi Pre-
feito de Araraquara, uma cidade com mais de 200 mil habitantes, e lá tem um corpo de 
secretários. E ele fez algumas colocações e colocou alguns pormenores, informação de uma 
licitação, inclusive das obras que teve lá na questão de moradia também. E o senhor coloca 
que a maioria das coisas o senhor não lembra do que aconteceu lá em Pirapozinho. Tomava 
conhecimento, assinava e baseado no parecer jurídico. Então, só para ilustrar, para verificar 
como funciona a coisa, como funcionou em Pirapozinho.

Mas eu acho importante, Sr. Presidente, que a gente realmente convoque esse 
Menezes que é da associação, que provavelmente talvez essa associação seja uma profis-
sional nessa área. Edson Menezes. Porque talvez seja uma profissionalização nessa área de 
mutirão, construção de casas do CDHU.

Eu queria... Essa associação não assinou nenhum convênio com a Prefeitura? Sim-
plesmente participou? Tem algum convênio assinado?

O SR. SÉRGIO PINAFFI – A associação do Menezes?
O SR. ENIO TATTO – PT – Isso.
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Desconheço. Eu não conhecia o Menezes. Nosso mutirão 

era organizado em Pirapozinho.
O SR. ENIO TATTO – PT – Eu sei, mas esse Menezes é de uma associação que partici-

pou do mutirão que construiu as casas.
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Olha, eu tenho assim notícia de que ele participou de 

outras construções. Na minha cidade eu desconheço.
O SR. ENIO TATTO – PT – Qual das duas associações que o senhor conhece? Ou não 

conhece nenhuma? A Habitar Vida Nova ou a Renascer? O Menezes é da Habitar Vida Nova, 
não é?

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Eu ouvi falar dessas associações. Conhecer elas, não.
O SR. ENIO TATTO – PT – Não teve nenhuma associação que assinou um convênio 

para a construção dessas casas, em regime de mutirão?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Olha, eu digo que se houve alguma... Os nossos mutirantes 

se reuniam, estabeleciam metas de serviço e tudo mais. Mas no meu entender o Menezes 
não ia lá não.

O SR. ENIO TATTO – PT – Como eram organizados esses mutirantes de Pirapozinho, 
os vossos mutirantes, como o senhor tem colocado?

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Pela empresa contratada.
O SR. ENIO TATTO – PT – Empresa? Mas não tinha uma associação? Eles não eram 

organizados? Eles eram contratados individualmente? Avulsos?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Eles eram organizados.
O SR. ENIO TATTO – PT – Em qual associação? Qual era a associação de Pirapozi-

nho?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Não conheço. A empresa construtora após o sorteio reuniu 

as pessoas e formou assim esse grupo para construção de casas onde o interesse era mútuo.
O SR. ENIO TATTO – PT – E a Prefeitura não participou disso? A associação não esta-

va sabendo de nada?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – A Prefeitura participava com os técnicos nas reuniões esta-

belecendo as metas, vendo os problemas sim.
O SR. ENIO TATTO – PT – Qualquer mutirão é conhecido, inclusive aqui em São 

Paulo, senhores Deputados. Os movimentos de moradia são movimentos fortes em São 
Paulo, atuam, e o Presidente sabe muito bem, que em termos de obras, de participação 
complementar de uma empresa quando é em regime de mutirão ela gira em torno de seis, 
sete; na época da Erundina, aqui em São Paulo, era quatro por cento, era o limite de mão de 
obra complementar. E, de repente lá, me parece que essa FT...

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Excelência, eu posso me comprometer aqui a passar para 
esta Comissão essa informação do nome, porque deve ter um nome esses mutirantes, colo-
cou um nome. Mas, enfim, o Menezes eu não conhecia, nunca vi o Menezes na minha vida. 
Como eu disse, 95% das pessoas mencionadas no processo eu nunca vi, nunca falei com 
elas.

O SR. ENIO TATTO – PT – O Sr. Climério Toledo Pereira o senhor conhece?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Conheço e lembrei de mencionar.
O SR. ENIO TATTO – PT – Gerente Regional do CDHU. Não é? Então eu acho, Sr. 

Presidente, nós já temos aí um requerimento de convocação, eu acho que esse cara tem 
muito a esclarecer, que é o gerente regional do CDHU na região de Presidente Prudente. 

barro, era caliça; hoje é cimento, é fazer uma coluna. São coisas simples. Então queria que V. 
Sa. falasse sobre isso.

Eu acho que o maior... Veja, eu não tenho aqui. Eu tenho inclusive visto a sua serie-
dade. Eu acho que quando V. Sa. fala do que perdeu, V. Sa. quebra o seu sigilo bancário para 
mostrar sua seriedade. Eu até acredito. Mas V. Sa. cometeu um crime quando seu grande 
erro foi dizer não participou, não olhou, não viu, não acompanhou, quem fez isso delegou 
para outros. Provavelmente, veja...

Quero aqui, nas palavras do meu colega Deputado Milton Flávio, dizer o seguinte. 
Olha, a sua vinda aqui hoje pode ajudar a construir a sua inocência, se o senhor traga aqui 
o nome das pessoas que realmente foram culpadas. E se eles estão na CDHU ou se faz parte 
desses grupos que existem... Eu fui Prefeito e também sei o que é isso, aparecem algumas 
pessoas muito boas, oferecendo muitas vantagens; se mostram de forma tão bonita que a 
gente até acredita nessa possibilidade. E nos enganam. Eu acho que pode ter acontecido 
isso, mas o senhor tem que dar o nome dessas pessoas. Porque cabe aqui à nossa CPI... 
Esta CPI tem talvez o papel que tem o Poder Judiciário de investigar, mas aqui a gente pode 
fazer a discussão política, aqui nós podemos acrescentar, através dessas outras questões, 
porque não temos compromisso nem com “a” nem com “b”; nosso compromisso aqui é 
com a verdade.

Então, eu gostaria que V. Sa. falasse aqui o seguinte. Primeiro, o seguinte. O convê-
nio que foi feito com o CDHU. As três partes que estavam envolvidas eram Prefeitura e os 
mutirantes. Essa é a questão. Cadê os mutirantes, a outra parte envolvida nesse processo, 
que tinha que colocar ali a mão de obra? E o custo é esse mesmo. É reduzido porque uma 
das partes entra com a mão de obra. Queria que o senhor falasse sobre isso. E falasse sobre 
o seguinte. Dessas relações que nos ajudam aqui a encontrar essa possibilidade da sua ino-
cência.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Me permite, senhor Presidente. Apenas para escla-
recer no sentido da colocação de vossa excelência. Achei absolutamente oportuna recuperar 
a importância e a necessidade de constar também a participação da associação de mutiran-
tes.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Deve ter tido. Cadê essa associação? 
Que tem que ter inclusive... Ela tem que ter estrutura legal.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Consta aqui num trecho da denúncia uma menção 
a essa Associação Habitar Vida Nova, certamente o Sr. Sérgio deve conhecer, em Presidente 
Prudente, presidida pelo Sr. Edson Menezes, também réu no processo, e de fato do Sr. Fran-
cisco Emílio, o tal Chiquinho da CDHU, localizada na Rua Bela n. 75, imóvel que está em 
nome da mãe do Sr. Chiquinho da CDHU, Sra. Isaura Gomes de Oliveira. Portanto, Sr. Presi-
dente, lamentavelmente também tudo indica que a associação também foi articulada para 
fazer parte da fraude da máfia das casinhas da CDHU.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Então, eu queria, então, complementar. 
Queria que V. Sa. pudesse falar sobre isso. V. Sa. tinha que ter a ciência de que existe ou não 
existe uma associação. Como é que eu, na minha cidade desse tamanhinho, não conheço 
a organização do meu povo. Dizer: Olha, lá está lá, fulano de tal, com a liderança, que vive 
reivindicando moradia, que quer participar de um mutirão. Porque se ele não existe, se ele 
é uma fantasia, eu não quis enxergar essa fantasia. Então esse pode ter sido um erro de 
vossa senhoria. Um erro que lhe custou tudo isso. E que aí o senhor deve fazer e escrever 
o seu livro e registrar, porque quando se governa não pode ter essa ausência; a gente tem 
que assumir essa responsabilidade e essa convicção. Então a gente participa de uma fraude 
na hora em que a gente sabe que não existe uma associação e registra como se ela tivesse 
para conseguir trazer um recurso que não seria suficiente, porque aí entraria não a mão de 
obra, entraria uma fictícia mão de obra. E aí daria no que deu.

Então eu queria que V. Sa. pudesse falar sobre isso conosco. Do seu convênio, se foi 
dessa forma. A Prefeitura foi lá buscar o convênio, o CDHU fez o convênio, mas tinha uma 
outra parte que era os mutirantes. Eles são corresponsáveis com a Prefeitura e o senhor 
assumiu ali um compromisso. O senhor registrou que tinha uma associação. O senhor regis-
trou que ia ser construído em mutirão e que a Prefeitura tinha uma parte a colocar ali e 
acompanhar essa obra.

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Sr. Presidente, o convênio do CDHU foi pelo sistema muti-
rão. O CDHU repassava, repassou a primeira verba; e depois ia repassando à medida que 
a obra fosse andando, naturalmente fiscalizada pelo CDHU e dimensionada aquilo que foi 
feito pelo CDHU e acompanhado do engenheiro da Prefeitura. Os mutirantes, todos muníci-
pes, cidadãos de Pirapozinho.

O que eu quero dizer é que se não houve uma manifestação dos mutirantes é por-
que a casa saiu. E o mutirante também tem conhecimento de que esse valor que foi empre-
gado ali é um valor extremamente apertado. Então não houve... A obra estava andando nor-
malmente. De repente jogaram esse monte de acusações e de coisas e de suposições que 
eu não acredito, porque se a obra saiu, valor apertadíssimo, onde está o desvio de verba 
imenso? Eu não usufruí. Acredito que o engenheiro, o advogado, o licitador também não. Eu 
não posso ficar supondo coisas.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tem V. Exa. a palavra.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Eu queria insistir com V. Exa. para que o depoente 

respondesse de maneira objetiva se ele conhecia a associação dos mutirantes e se conhecia 
as lideranças, porque o que V. Exa., Presidente, colocou e o Deputado Mentor comple-
mentou é de que as lideranças desse mutirão não moravam sequer em Pirapozinho. Os 
endereços que me parece que foram aqui falados citam outra cidade. Então, eu queria que, 
objetivamente, o nosso depoente dissesse se ele conhecia as lideranças desse mutirão; se 
esse mutirão de fato existia na cidade, porque, senão, se o mutirão era fictício, aí se justifica 
a necessidade de fato de você contratar toda a mão de obra, porque o mutirão, na verdade, 
não era um mutirão de mutirantes e sim de fachada.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Eu gostaria que V. Sa. pudesse explicitar 
isso, porque quando você tem um grupo de pessoas organizadas, organizadas, você vai arre-
gimentando gente, eles podem nem reclamar, mas também não participaram, e V. Sa. falou 
aqui que era difícil esse pessoal participar, que não tinha preparação. Lógico, não tinham 
motivação, não tinham organicidade. Quando um grupo de pessoas tem organização, eles 
vão para cima, acompanha.
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durante a administração, que foi... Nunca houve um telefonema da minha casa nem da Pre-
feitura para ele. Agora...

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Mas o contato era o suficiente para o senhor tomar 
a liberdade de ligar para ele e pedir cinco mil reais.

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Não, excelência. Se me permite, quando aconteceram esses 
problemas políticos comigo, ele e alguns outros amigos me procuraram e falaram: Olha, 
dentro do possível eu posso te ajudar. Mas sabia das minhas dificuldades.

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Então ele era seu amigo. Ele era seu amigo?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Não posso dizer. Amigo é aquele que convive, que está 

assim sempre junto, mas ele se colocou como tal.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Ele continua ajudando o senhor nessa sua dificulda-

de com seu advogado? Continua ainda participando dessas despesas?
O SR. SÉRGIO PINAFFI – Não. Eu estou vendendo aqui, trabalhando aqui em São 

Paulo, não comprei uma camisa nesses dois anos com dinheiro próprio porque o que eu 
tenho é para pagar algumas despesas decorrentes do processo. Mas nunca mais.

O SR. ENIO TATTO – PT – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tem V. Exa. a palavra.
O SR. ENIO TATTO – PT – Sr. Presidente, não sei se está encerrada a parte do Sr. Sér-

gio.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Está encerrada.
O SR. ENIO TATTO – PT – Eu queria que o senhor colocasse em votação e apreciação 

os requerimentos, porque acho que vem de encontro justamente com o interrogatório que 
foi feito hoje do senhor Sérgio Pinaffi.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Eu queria agradecer. Sr. Sérgio, muito 
obrigado pela sua presença. E sempre que nós... Primeiro, aguardamos a contribuição com 
nomes, com detalhes. E, se precisarmos, vamos voltar a convocar o senhor a vir até aqui a 
CPI. Muito obrigado.

Nós temos aqui, apesar do adiantado da hora, temos aqui um, dois, três, quatro, 
cinco, seis, sete, oito, nove, dez requerimentos, mas vamos colocar aqui em discussão os 
diversos requerimentos.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tem V. Exa. a palavra.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Fazer uma sugestão à Presidência que suspendesse 

a nossa reunião por cinco minutos para ver se há possibilidade de um entendimento para 
aprovação de determinados requerimentos e adiamento da votação dos demais.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – É inteligente a sua proposta. Quero 
saber se os demais deputados aceitam. (Pausa.) “Parlaremos”.

 * *
A reunião está suspensa por cinco minutos.
 * *
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Srs. Deputados, reabrindo a sessão.
Havendo um acordo de liderança, nós colocaremos aqui... Havendo um acordo dos 

presentes. Existem alguns requerimentos que foram aqui acordados.
Requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo Requerimen-

to 1506, de 2007. Requeremos, nos termos regimentais, que esta Comissão Parlamentar 
de Inquérito convoque para prestar esclarecimentos o Sr. Jovem Marcos Correa Miras, da 
empresa HMI Engenharia.

Vamos votar em bloco. O acordo votamos em bloco. Vou só nominar.
Segundo requerimento. Requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito – 

Requerimento 1506, de 2007. Requeremos, nos termos regimentais, que esta Comissão Par-
lamentar de Inquérito convoque para prestar esclarecimentos o Sr. Climério Toledo.

Esse requerimento, a meu ver, não deveria entrar porque não estava na pauta. Esse 
requerimento não estava na pauta.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Estava na pauta sim.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Então já tinha sido visto, no dia 25. Está 

certo. Então entra também.
Sr. Climério Toledo Pereira, engenheiro atuante na região oeste paulista, acusado de 

envolvimento no caso de Pirapozinho. Então também está aqui.
Requerimento de 2009. Requeremos nos termos do art. 13, da Constituição ban-

deirante, combinado art. 31, § 11, art. 34, (inaudível) a convocação do Sr. Ângelo César 
Malacrida – podia ser mala criada, Malacrida, ex-prefeito de Presidente Venceslau, para que 
comparece a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo Ato 60, de 2009, com 
a finalidade de investigar denúncia de fraudes em licitações para a construção de casas pela 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e para prestar informações 
sobre fraudes em licitação para construção de casas da Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano (CDHU) e possa avaliar com profundidade eventuais ônus acarreta-
dos aos cofres públicos e aos cidadãos.

Também este. Qual é o outro que vai entrar no acordo? São dois.
Requeiro, nos termos do art. 13, da Constituição bandeirante, combinado com art. 

31, convocação do Sr. Gabriel Vassilios Pípera, ex-prefeito de Narandiba, para comparecer 
a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo Ato 60, de 2009, com a fina-
lidade de investigar denúncias de fraudes em licitações para a construção de casas pela 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), com a finalidade de prestar 
informações sobre a prática de irregularidades na construção do Conjunto Habitacional 
Narandiba ser no Município de Narandiba, São Paulo, para que a Comissão possa avaliar 
em profundidade eventuais ônus acarretados aos cofres públicos e aos cidadãos.

São esses quatro requerimentos lidos e acordados. Eu os coloco em votação. Em 
discussão. (Pausa.)

O SR. ENIO TATTO – PT – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tem V. Exa. a palavra.
O SR. ENIO TATTO – PT – Apenas para precisar o acordo que a gente está fazendo, 

além de aprovar esses quatro, fica acordado que na próxima reunião, depois de protocolado, 
a gente vai convocar também o Sr. Mário Antônio Dale Vedove Moreno, que é o coordena-
dor da LBR-Tejofran na região; e também do Sr. João Degair, que foi citado como engenhei-
ro.

Não cuidou só do caso de Pirapozinho. Então, já está... Só informar que já está protocolado 
o requerimento.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Aceito.
Eu queria, só com a anuência de V. Exa., eu acho que nós poderíamos aqui, com 

acordo da comissão, convidar uma das figuras aqui de São Paulo, uma das pessoas que par-
ticipou da luta pelo mutirão, era o Padre Ticão, lá da Zona Leste. Eu estou falando porque, 
na época, fomos parceiros aí de várias caminhadas até Brasília; ou mesmo aqui em São 
Paulo, muitas vezes fechamos a Avenida Paulista para conseguir recursos. Na época, nosso 
trabalho era com a Caixa Econômica Federal. E nós podíamos convidá-lo, porque ele partici-
pou desses mutirões, principalmente do CDHU. Para que ele possa inclusive esclarecer: e aí, 
esses mutirões do Padre Ticão deram certo? Não é? Então, podíamos estar convidando para 
ele vir aqui esclarecer como é esse mutirão, como se deu o convênio. A associação tinha que 
ter revisto. Você não podia optar pelo modelo mutirão se não tivesse uma associação para 
assinar, registrada.

O SR. ENIO TATTO – PT – Concordo plenamente. Padre Ticão conhecido e também 
colocaria mais umas duas ou três lideranças do movimento por moradia, que o senhor 
conhece muito bem, que são movimentos sérios e que têm construído bastantes casas em 
regime de mutirão.

Mas, Sr. Presidente, eu queria também que, e já tem requerimento, registrar, de 
convocação o Sr. Mario Antônio Dale Vedove Moreno, que é o coordenador da empresa LBR-
Tejofran na região de Presidente Prudente. Então responsável pela fiscalização, acompanha-
mento, acho que tem muito a acrescentar no caso Pirapozinho, que o Sr. Sérgio não lembra 
muito do que aconteceu lá, mas também de outros empreendimentos naquela região.

E, por último, eu queria também primeiro fazer uma pergunta. Se o ex-prefeito 
conhece o Sr. Sidnei Flores dos Santos.

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Conheço.
O SR. ENIO TATTO – PT – Esse também, Sr. Presidente, tem requerimento já feito 

e nós precisamos ouvir, porque são pessoas que cuidaram, que fazem parte de todo esse 
esquema de Pirapozinho. Mas, mais do que isso, eles fazem parte da Regional da CDHU, 
fazem parte de empresas que não só construíram as casas em Pirapozinho, que era meio 
que dividido por região no Estado de São Paulo as empresas que fiscalizavam e que cons-
truíam. Então, provavelmente, eles têm muito a acrescentar nesta Comissão.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Com a sua anuência, quero aqui regis-
trar a presença do Deputado Camilo Gava. Quero agradecer sua presença, antes que V. Exa. 
se retire, e agradecer aqui a sua participação.

Por favor.
O SR. ENIO TATTO – PT – Então, essas pessoas eu tenho certeza que eles vão con-

tribuir bastante com a Comissão. E, provavelmente, muito daquilo que o Prefeito, e aí, Sr. 
Sérgio, eu lamento muito, que provavelmente aquilo que o senhor não lembrou eles vão 
lembrar e aí vai incriminar mais ainda o senhor. Tenho certeza. E essas pessoas eu acho que 
é primordial, é indispensável a presença deles aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito 
da CDHU.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Não havendo mais nenhum deputado 
interessado em fazer perguntas ao Sr. Sérgio Pinaffi, nós dispensamos aqui a testemunha, 
agradecemos sua presença e, logicamente, reiterando que o senhor pode ainda nos ajudar, 
por escrito, encaminhando informações que são importantes. Eu acho que o senhor com a 
sua exposição aqui nos deu esse... A sua postura, a sua simplicidade. E hoje essa sua situ-
ação financeira demonstra, provavelmente, a sua seriedade, mas é preciso provar isso. E o 
senhor pode ajudar, se o senhor nos passar as informações, os dados, que ajudem aqui na 
nossa CPI e trazer essas pessoas e ouvi-las.

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Excelência, se me permite. Eu estou trabalhando na Grande 
São Paulo. Posso mencionar aqui até perto onde eu trabalho. Estou à disposição da Comis-
são e também estou à disposição, porque se os senhores se lembrarem eu deixei de mencio-
nar nomes porque não consigo lembrar. O Prefeito, apesar de cidade pequena, fala com pelo 
menos 100 pessoas por dia, 150 pessoas, e isso não é fácil lembrar nomes. Mas eu estou à 
disposição. É só: quem foi fulano. Façam um relatório que eu vou responder a tudo. A tudo. 
Agora, eu não posso... Por exemplo, demorou a lembrar o nome do Climério, primeiro, por-
que não é um nome comum. E outro detalhe a respeito do Climério é que o meu contato 
com o Climério foi ínfimo. Eu vim de São Paulo, arrumei o recurso e aí os problemas que 
surgiam eram mais técnicos, não era eu que ia falar com o Climério ou com quem pudesse 
resolver aqueles problemas. É por isso que eu tenho uma certa dificuldade de nome. Mas 
estou à disposição. Estou à disposição para voltar aqui na hora que precisar. Eu não estou 
aqui para criar problema, embaçar nada para a Comissão. Pelo contrário. Quem sabe, como 
disse o Presidente, até o resultado disso aqui possa me ajudar lá na frente. Obrigado.

O SR. ENIO TATTO – PT – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Pela ordem, tem V. Exa. a palavra.
O SR. ENIO TATTO – PT – Até pelas palavras finais do Sr. Sérgio, essa boa vontade 

que ele demonstrou agora, apesar de não ter demonstrado ou não lembrado durante o 
depoimento, mas eu acho que é importante. Gostaria inclusive que o senhor confirmasse, 
num determinado momento da CPI, se precisar trazer o senhor juntamente com o Chiquinho 
para vocês dialogarem pessoalmente ou com o Climério ou qualquer outro envolvido, princi-
palmente aquelas pessoas que o acusaram nos laudos, se o senhor concordaria em vir.

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Naturalmente, deputado. V. Exa. fique à vontade. Eu estou 
aqui para... Agora, o que eu não posso é arriscar em falar nomes, porque eu não tenho 
certeza. Eu estou aqui para colaborar, estou à disposição sim, e não estou longe daqui não. 
Apesar de morar em Pirapozinho, mas eu estou sempre por aqui.

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Antes de passar a palavra para V. Exa., 

queria registrar aqui, ainda que fugazmente, a presença do ilustre e nobre Deputado Capez, 
que veio aqui nos trazer com a sua presença a iluminação de um grande jurista.

Tem V. Exa. a palavra.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – O Sr. Sérgio Pinaffi disse que solicitou ao Sr. Francisco 

Emílio de Oliveira ajuda de cinco mil reais. O senhor conhece o paradeiro do Sr. Francisco 
Emílio de Oliveira?

O SR. SÉRGIO PINAFFI – Há muito tempo eu não o vejo, não posso dar nenhuma 
informação, porque ele tem a vida dele e eu tenho a minha. Nós não tivemos contato nem 
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vamos ouvir o Sr. José Fernando Toledo Osório. O outro pode justificar que não pode vir. 
Então eu acho que a CPI não vai andar se continuar desse jeito. Nós precisamos ter mais 
depoentes, na medida em que tem requerimentos aprovados, caso contrário, daqui uns dias 
termina a CPI e nós não vamos ouvir ninguém.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Nobre Deputado Enio Tatto, a pauta 
desta reunião de hoje é para colher depoimento de duas pessoas: Sr. Gabriel Vassilios e 
Sr. José Fernando Toledo. Foram só esses dois que foram comunicados. Eu até cometi um 
equívoco outro dia, falei para o Deputado Antonio Mentor que a gente tinha que chamar 
todo mundo e que se houvesse alguma falta... Mas não há nenhum problema. Na próxima 
semana nós vamos convidar. Agora, eu acho que duas pessoas são suficientes para que a 
gente consiga fazer aqui uma averiguação mais aprofundada e com isso nos permita fazer 
as derivações que esses depoimentos podem trazer.

Então eu queria dizer a V. Exa. que os dois foram convocados. Nós tivemos 50% de 
aprovação. Está aqui o Sr. Gabriel Vassilios. Nós vamos fazer a convocação de três pessoas; 
para a próxima reunião nós convocamos três. Espero que a gente consiga trazer os três.

O SR. ENIO TATTO – PT – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tem V. Exa. a palavra.
O SR. ENIO TATTO – PT – Sr. Presidente, eu proponho que V. Exa. e a Mesa deter-

minem um calendário com a presença garantida das pessoas. Não dá para chegar toda 
segunda-feira aqui, convoca-se dois, um não vem ou não vem nenhum dos dois.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Pela ordem, Presidente.
O SR. ENIO TATTO – PT – Então proponho que tenha certeza que garanta pelo 

menos dois em cada. É possível fazer isso. É só fazer uma agenda, convocar todos e eles 
mesmos determinam quando podem vir.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Eu quero louvar a vossa preocupação, 
nobre Deputado Enio Tatto, até porque outro dia o jornal me perguntava se eu não ia apres-
sar logo a CPI para que ela não se estendesse até o próximo ano e nós pudéssemos aqui, 
não concluindo, pedir aqui uma prorrogação. Mas vejo que V. Exa. é quem está preocupado 
que esse processo rapidamente se esgote. Mas nós vamos fazer, obedecendo ao apelo de V. 
Exa., nós vamos agilizar para que rapidamente nós possamos concluir.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Pela ordem, Presidente.
O SR. ENIO TATTO – PT – Pela ordem, senhor Presidente. Até para não deixar dúvi-

das.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Antes que eu passe a palavra a V. Exa. 

vou passar ao nobre Deputado Milton Flávio, que já havia pedido anteriormente.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Presidente, nós já temos um depoente na Mesa para 

falar. Eu acho que essa discussão poderia ser feita depois. Eu acho que é uma indelicadeza, 
inclusive, com alguém que foi convidado ou convocado pela Casa, está na posição para ser 
ouvido e para ser inquirido pela CPI e nós estamos debatendo outros temas que, na verda-
de, não dizendo respeito a este depoimento. Eu queria pedir, por uma questão de ordem, 
esses assuntos são relevantes, mas nós temos um depoente.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Eu concordo com vossa excelência. 
E quero ponderar aqui, Deputado Enio Tatto, para que a gente, em respeito ao depoente, 
possamos ouvir e, num segundo momento, possamos incluir esse debate e encaminhar isso 
para as próximas sessões nossas. Tudo bem? É possível?

O SR. ENIO TATTO – PT – Tudo bem. Só vou registrar que minha preocupação não é o 
fim da CPI. A minha preocupação é ouvir as pessoas que foram convocadas. Mesmo porque 
a gente sabe e tem conhecimento, que nós somos em dois na CPI e a qualquer momento 
pode-se prorrogar ou não prorrogar a CPI.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Quero dizer que a sua preocupação 
e também a preocupação de todos os que estão aqui, eu tenho certeza, porque é o nosso 
papel. O papel que V. Exa. representa aqui é o mesmo que representa todos os deputados 
desta Casa.

Bom-dia. Sr. Gabriel Vassilios Píperas, o senhor foi convocado para comparecer a 
esta CPI constituída pelo Ato n. 60, de 2009, Requerimento n. 3528, de 2007, com a fina-
lidade de investigar denúncias de fraudes em licitações para a construção de casas pela 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). E, como testemunha, com 
fundamento no art. 213 e 218, ambos do Código de Processo Penal, combinado com o § 
2º do art. 13 da Constituição do Estado, e art. 3º da Lei Estadual 11.124, de 10 de abril de 
2002, bem como demais normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis à espécie, 
cumpre-nos adverti-lo que deve dizer a verdade, não podendo fazer afirmação falsa, calar 
ou negar a verdade a respeito dos fatos de seu conhecimento, por incorrer no crime previsto 
no art. 4º, inciso II, da Lei Federal n. 1579, de 18 de março de 1952.

Em seguida eu gostaria que o senhor pudesse responder ao termo de qualificação. 
Nome completo.

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Gabriel Vassilios Píperas.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Idade.
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – 43 anos.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Estado civil.
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Casado.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Endereço da residência.
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Rua José Lopes Berruezo, 121.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Profissão.
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Engenheiro Agrônomo.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Local de trabalho.
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Prefeitura Municipal de Narandiba.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Endereço de trabalho.
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Casa de Cultura de Narandiba.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Cargo.
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Engenheiro Agrônomo.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tem grau de parentesco com alguma 

das partes envolvidas no nosso inquérito?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Não.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Quais as suas relações com quaisquer 

das partes? Não tem?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Nenhuma.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – V. Exa. sabe da minha seriedade. Quem 
sou eu para aqui ser contra um acordo de tão nobres figuras que estão aqui.

O SR. ENIO TATTO – PT – Obrigado, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – O acordo será cumprido.
O SR. ENIO TATTO – PT – De V. Exa. eu só poderia esperar isso.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Não havendo discussão, os Srs. Deputa-

dos que estejam de acordo fiquem como estão. (Pausa.) Aprovado.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tem V. Exa. a palavra.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Apresentar pedido de vista dos demais requerimen-

tos que estiverem sobre a Mesa.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – De acordo. Tem um requerimento que V. 

Exa. já pediu vista e não pode mais.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Peço eu vistas do requerimento do Deputado Bruno 

Covas.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tudo bem. Então eu quero conceder 

vistas para vossa excelência.
Não havendo mais nada a discutir, dou por encerrada a presente sessão. Obrigado.
*  *
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
CDHU
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
23/09/2009
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Havendo número regimental, declaro 

aberta a 7ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de 
investigar denúncias de fraudes em licitações para a construção de casas pela Companhia 
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).

Solicito ao Secretário a leitura da Ata da reunião anterior.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tem V. Exa. a palavra.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – É para solicitar a dispensa da leitura da Ata.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – É regimental o pedido de V. Exa. Está 

dispensada a leitura da Ata.
Ordem do Dia.
Quero, antes, registrar a presença dos nobres Deputados. Nobre Deputado Antonio 

Mentor; nobre Deputado Enio Tatto; e os Deputados Bruno Covas e Deputado Vitor Sapien-
za.

O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tem V. Exa. a palavra.
O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Por que nós não somos nobres?
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – É porque o título de nobreza é um títu-

lo somente... Olha, é um título próprio. Mas eu posso complementar.
O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Eu gostaria que V. Exa. retificasse, registrando nova-

mente. Estão presentes os nobres deputados.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Eu quero, então, registrar a presença 

dos nobres Deputados. Os nobres Deputados, S. Exa. Deputado Vitor Sapienza e S. Exa. 
Deputado Bruno Covas, além de S. Exa. Deputado Antonio Mentor e S. Exa. Deputado Enio 
Tatto. Agora ficou completo.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Muito obrigado, excelência.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Você sabe que a palavra excelência é 

uma palavra que vem de quê? Do céu. Sua excelência; vossa excelência: é uma palavra de 
origem religiosa. Mas tudo bem. São aqueles que são diferentes; são excelentes; diferentes. 
Eu, como não sou diferente, eu não faço muita questão que me chamem de excelência. Eu 
quero estar entre os pobres mortais. Mas tudo bem.

Nós vamos hoje, nós temos aqui, vamos colher o depoimento do Sr. Gabriel Vassilios 
Píperas, ex-Prefeito de Narandiba, e do Sr. José Fernando Toledo Osório. Os dois estão aqui 
presentes? O Sr. Gabriel está presente. Então nós queríamos convidar a fazer parte aqui da 
Mesa o Sr. Gabriel Vassilios Píperas, ex-Prefeito de Narandiba.

O SR. ENIO TATTO – PT – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tem V. Exa. a palavra.
O SR. ENIO TATTO – PT – Sr. Presidente, tem o motivo da não vinda do Sr. José Fer-

nando Toledo Osório?
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Veja bem. Aqui tem um documento 

que me foi entregue pela... Diz assim: Venho, por meio desta, comunicar o recebimento de 
minha convocação para prestar esclarecimentos nessa Comissão Parlamentar de Inquérito 
relativa a denúncias de fraudes em licitações para a construção de casas populares pela 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, no dia 
23/09, às 11 horas, no Plenário Tiradentes, da Assembleia. Considerando que a documen-
tação pertinente à minha convocação – fax e ofício da CPI da CDHU em 23/09/2009 – ter 
chegado ao destinatário no final da sexta-feira, dia 18/09, mais precisamente às 17h33min, 
conforme registro, só tomei conhecimento dia 21, segunda-feira, pela manhã. Considerando 
mais. Que acreditamos nós que a expectativa do depoimento seria fornecer informações 
à CPI, venho, respeitosamente, a V. Exa. solicitar transferência do meu depoimento para a 
próxima reunião desta Comissão, o que me permitiria analisar melhor inúmeros documentos 
de dezenas de obras e seus respectivos processos, tendo ocorrido há quase quatro anos. 
Esperando contar com a compreensão de V. Exa., valemo-nos do ensejo para renovar nossos 
protestos de estima e consideração. Subscrevemo-nos, José Fernando Toledo.

O SR. ENIO TATTO – PT – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tem V. Exa. a palavra.
O SR. ENIO TATTO – PT – Sr. Presidente, o José Fernando Toledo Osório, tudo bem, 

ele justificou. Qual a justificativa do Sr. João Diego Favareto, a justificativa do Sr. Dejair Bis-
taffa, a justificativa do Sr. Claudemir Antônio de Matos, a justificativa do senhor...? Afinal, 
qual a justificativa daqueles que nós já aprovamos e que não vieram? Sabe por quê? Porque 
eu já coloquei na reunião passada que se nós continuarmos com esse andar, vai terminar a 
CPI e a gente não vai ouvir ninguém. Se a gente ficar em um. Tem que garantir pelo menos 
dois ou três, no mínimo, depoentes por reunião. Caso contrário, agora no próximo nós 
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O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Essa construção de pouco mais de 100 casas que V. 
Sa. reputa insignificante frente a outras construções ou conjuntos maiores que foram objeto 
ou que foi objeto da investigação Pomar, essa contratação se manteve ou esse contrato se 
manteve, foi executado, ou foi rescindido.

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Para explicar melhor para os nobres deputados, 
foram concluídas 64 casas e depois nós entramos com pedido no CDHU de mais 57 casas. 
No caso, a CPI da Câmara Municipal, aproveitando todo o transtorno da Operação Pomar, 
foi instaurada em cima dessas 57 casas e elas não foram terminadas até hoje, e foi rescindi-
do o contrato, a pedido do Ministério Público. Como estava todo o desembaraço da Opera-
ção Pomar, houve primeiro o pedido do Ministério Público, nós não aceitamos porque estava 
na conformidade, tudo, o nosso contrato, a forma como foi feita a licitação, mas a priori, 
depois do desenrolar da carruagem, conforme a Câmara aproveitou o ensejo de toda essa 
operação, nós achamos melhor cancelar o contrato dessa empresa que, aliás, para os nobres 
deputados saberem que não faz parte da Operação Pomar.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Só para que eu entenda. V. Exa. disse que na Câma-
ra V. Exa. não tinha a maioria. V. Sa. acredita que também no Ministério Público houvesse 
um complô contra a sua gestão? Porque quem pede que o contrato seja rescindido é o 
Ministério Público. Parece que lá não havia ingerência partidária. V. Exa. acredita que tam-
bém no Ministério Público houve segundas intenções que justificam inclusive esse pedido 
de rescisão do contrato por entender irregular ou insatisfatório?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Deixe eu esclarecer melhor. Não foi um pedido, 
foi uma sugestão do Ministério Público. Ele sugeriu que fosse rescindido o contrato até des-
vendar todo esse mistério da Operação Pomar. Como essa empresa que gerenciava essas 57 
casas não estava na lista da Operação Pomar, eu, com meu, com nosso advogado...

O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tem V. Exa. a palavra.
O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Queria dar uma sugestão. Eu gostaria, assim que o 

Deputado Milton me permitir, que houvesse uma sequência, dentro do seguinte quadro. O 
Prefeito iniciaria dizendo o seguinte: houve um contrato com o CDHU; houve a concorrên-
cia; nós entramos em contato com a empresa; tal fornecedor fez isso e isso. Aí daria condi-
ções, Deputado Milton, de os demais membros da Comissão começarem interagir, porque 
nós estamos começando uma CPI ouvindo o depoente pela metade. Ele de repente chega e 
diz que houve uma CPI na Câmara Municipal. Ninguém sabe o que aconteceu antes. Porque 
eu acredito que para ter ocorrido uma CPI, Deputado Milton, na Câmara Municipal, deva ter 
acontecido alguma coisa antes que justificasse essa CPI.

Então eu queria fazer uma sugestão, se o Deputado Milton me permitir, que ele 
começasse do início. Houve necessidade da construção, ele foi ao CDHU; foi feito em siste-
ma de mutirão; lá aconteceu uma irregularidade assim. Não sei se os demais companheiros 
da CPI concordam comigo para dar condições de uma dúvida que o Deputado Tatto tiver ele 
ter condições, o Deputado Mentor, porque da forma como está sendo colocada estamos na 
metade e ninguém sabe o que aconteceu antes, Presidente.

Então fica essa minha sugestão que o Prefeito começasse do início. Aconteceu que 
ele sentiu que tinha necessidade de construção de casas; ele entrou em contato com o 
CDHU; o sistema foi mutirão; foi feita uma licitação, venceu tal firma. Aí nós vamos ter con-
dição de saber onde aconteceu irregularidade.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Pela ordem, Presidente. Como eu estava com a 
palavra, mas, na verdade, eu, como sempre, tenho no nosso eterno presidente um grande 
conselheiro. Eu queria agora, se for possível, passar para ele, porque acho que ele de fato 
deu, e eu concordo, uma orientação que me parece a mais adequada possível. E eu até gos-
taria que essa sugestão que o deputado faz agora ele próprio pudesse expressá-la, talvez 
orientando o depoente para que ele pudesse seguir em frente no seu depoimento, porque 
eu concordo. Eu interrompo a minha interpelação, acato a sugestão por entendê-la relevan-
te e adequada do Deputado Vitor Sapienza, e pediria até que ele próprio pudesse fazer esse 
encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Esta Presidência entendeu a formula-
ção do Deputado Vitor Sapienza e eu concordo. Eu acho que o depoimento podia aqui fazer 
um relato. Ele não fez até quem sabe por falta dessa orientação. Só falou eu fui Prefeito tal 
tempo e estou aqui hoje nesta CPI para investigar o que aconteceu no nosso contrato com a 
CDHU, foi de tal forma; fizemos opção pelo mutirão; arranjamos o terreno; tinha uma popu-
lação organizada que foi junto conosco; compra de material foi maravilha; não teve fraude. 
É isso que o senhor poderia falar aqui. Ou teve fraude. O senhor falar aquilo que o senhor 
achar que deve falar.

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Eu vou tentar então resumir de uma forma bem 
sucinta como aconteceu na minha administração, de 2005 a meados de 2008. Afinal, os 
senhores ficaram sabendo que eu efetuei uma renúncia.

Nós deparamos, quando entramos na Prefeitura, em 2005, um grande déficit de 
casas para a nossa cidade. E construímos essas 64 casas e depois pedimos mais. Construí-
mos por que essas 64 casas? Porque já havia uma licitação anterior. Simplesmente eu exe-
cutei a licitação anterior do meu mandato. Por quê? Porque as pessoas estavam, andavam 
num déficit muito de casas para a nossa população. Efetuamos essa construção, efetiva-
mente entregamos essas casas, mas aí havia a necessidade. Por quê? Nesse meio tempo nós 
conseguimos levar uma usina para essa cidade, para Narandiba, acho que todos conhecem, 
é a Usina Cocal, Cocal II, de Paraguaçu Paulista. Aí em contato com o pessoal da usina, eles 
falaram que havia necessidade de uma construção de casas e aí nós já tínhamos o terreno; 
por sinal, quando eu acabei de construir as 64 casas, nós já fizemos toda a infraestrutura 
para o Narandiba C, chama Narandiba C, então já tinha esgoto, já tinha tudo arrumado. 
Então nós viemos aqui ao CDHU, formulamos o pedido. E, como na nossa região era a 
coqueluche o sistema de autoconstrução porque o nome do programa é autoconstrução; 
mutirão era um modo que eles faziam: reunia as pessoas sorteadas e cada uma delas, duas 
vezes por semana, faziam, ajudavam a construir essas casas que, segundo o CDHU, ficaria 
com um custo mais barato.

Então, formulamos o pedido. Foi, se não me engano, não lembro o nome, Arnaldo 
Negri, não sei, foi uma pessoa que conseguiu, autorizou lá para a gente, aí começou o pro-
cesso. Fizemos a licitação. Nessa licitação que eu fiz do Narandiba C, essa empresa aí que 
fala da Operação Pomar não foi ela que construiu as minhas casas, que começou a construir 
a casa.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Peço a V. Sa. a gentileza de relatar o 
que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais 
possa avaliar-se de sua credibilidade.

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Primeiramente, quero dar meu bom-dia a todos 
e a todas.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Antes de iniciar, queria que o senhor 
pudesse ler esse termo de compromisso.

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Sob a minha palavra de honra, prometo dizer 
a verdade do que souber e que me for perguntado relacionado com a investigação a cargo 
desta Comissão Parlamentar de Inquérito.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tem V. Sa. a palavra.
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Meu bom-dia a todos e a todas.
É com extrema alegria que estou aqui nesta manhã, agradecendo já ao convite de 

antemão desta Casa de Leis para dirimir qualquer dúvida sobre esta CPI da CDHU.
Quero dizer aos senhores e às senhoras que é de extrema importância que o esta-

do que esta Casa de Leis esteja preocupada com essa operação que se passou, Operação 
Pomar, lá especificamente na minha região, segunda região mais pobre do Estado de São 
Paulo, que, infelizmente, ela só é falada ou anunciada com tragédias: CPI de CDHU, presí-
dios, construção de pedágios. Eu quero registrar isso e o meu descontentamento.

Mas quero dizer para os senhores e senhoras que estou à disposição para dirimir 
qualquer dúvida desta Casa de Leis. Dizer que nunca fui ouvido a respeito de qualquer caso 
dessa Operação Pomar aí, nem qualquer dúvida. Simplesmente fui atingido drasticamen-
te pela Câmara Municipal onde a qual fui ex-Prefeito de Narandiba, concorri à eleição e 
perdi por 20 votos. E causou esse transtorno na mídia. A Câmara Municipal de Narandiba, 
aproveitando o fato da Operação Pomar, e Narandiba sendo uma cidade de cerca de quatro 
mil habitantes, uma cidade pequena onde o Prefeito é o pai, a mãe, fala com todo mundo, 
e simplesmente foi construída naquela cidade 120 casas e estamos aqui hoje para dirimir 
qualquer dúvida dos senhores deputados.

Causa estranheza a mim, eu sendo Prefeito de quatro mil pessoas, e não estar na 
relação das pessoas. Causa estranheza em mim de Prefeituras que construíram cerca de 
mil casas populares não estar nessa relação de depoimentos. Mas nós estamos aqui para 
dirimir qualquer dúvida. Teve Prefeituras que construíram mil casas, estão nessa operação 
e não foram intimadas. Mas eu, como ex-Prefeito da Cidade de Narandiba, de quatro mil 
habitantes e construção de 120 casas, estamos à disposição.

Quero já, de antemão, agradecer e estou à disposição de todos os senhores para 
dirimir qualquer dúvida.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tem V. Exa. a palavra.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Eu queria, primeiro, ficar feliz com a vinda do Pre-

feito. Eu só queria começar e pediria que meu tempo fosse registrado, porque vou fazer 
em vários momentos essas minhas intervenções, eu senti um tom de crítica do Prefeito a 
esta CPI, se sentindo eventualmente prejudicado ou penalizado por ter sido ele convocado, 
enquanto outros Prefeitos que na opinião dele deveriam estar aqui ainda não foram ouvi-
dos. Eu queria que V. Exa. declinasse o nome dos Prefeitos que V. Exa. acha que cometeram 
deslizes maiores que o de V. Exa. e que deveriam estar no seu lugar já, antes de V. Exa.

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Eu não digo, nobre deputado...
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Não. V. Exa. citou que outros Prefeitos que constru-

íram mais casas e que provavelmente deveriam estar aqui não estão. Eu queria que V. Exa. 
sugerisse ou V. Sa. sugerisse esse nome ou esses nomes.

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Eu vou citar. A Operação Pomar, não é estranha 
de ninguém, saiu em toda mídia, e nós temos todo processo aí e eu tive a oportunidade de 
ler todo o processo para vir a esta Casa de Leis para informar aos senhores sobre esta CPI.

O que eu digo a respeito, cidades como Rancharia e como Álvares Machado fizeram 
mais de mil casas, estão enquadradas no Projeto Pomar e nos causa estranheza não ser 
chamado as pessoas responsáveis. Não digo que eles têm culpa. Eu digo que eles também 
deveriam ser chamados por serem responsáveis pela construção de mil casas e a FT ser res-
ponsável pela construção dessas casas.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – A segunda pergunta que eu queria fazer ao Prefeito. 
V. Exa. disse que perdeu a eleição, a sua reeleição por 20 votos. A pergunta que eu queria 
entender é a seguinte: V. Exa. teria renunciado ao mandato?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Positivo.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Então V. Exa. não se candidatou à reeleição? Se V. 

Exa. era renunciante, não era Prefeito, não poderia ser candidato à reeleição.
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Não. Eu renunciei e fui candidato normalmente.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Mas não à reeleição.
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Não. Eu disse reeleição?
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – V. Sa. não era. E por que renunciou se pretendia em 

seguida se candidatar a Prefeito novamente?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – É fácil dizer, responder a essa palavra. Renun-

ciei simplesmente, eu acho que os senhores são todos políticos aqui nesta Casa de Leis, eu 
não tinha maioria na Câmara e eles aproveitaram ensejos, introduziram várias CPIs para 
justamente transtornar o nosso mandato. E um vereador que era base da minha base de 
vereadores, ele era filho do vice e em comum acordo se reuniram e instauraram várias CPIs. 
Chegou a um certo ponto que não era mais sustentável. E nós sabemos que o juiz não julga 
o mérito, ele só julga as etapas da CPI e chegou um momento que eu não tive mais situação 
para ficar no poder e o aconselhamento dos meus amigos e da população renunciar e ter 
direito a concorrer à nova eleição. E foi por isso. Inclusive a CPI que montaram foi arquivada 
antes da eleição, mas eu já tinha renunciado. Então, infelizmente, o juiz julga a forma com 
que é feita a CPI. Não julga o mérito.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – É só para meu esclarecimento. Quer dizer, V. Sa. 
então renunciou ao mandato porque a Câmara havia instaurado CPIs inclusive para investi-
gar esses fatos que a nossa CPI agora investiga?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Um deles é e inclusive foi arquivado.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Foi arquivado depois de sua renúncia?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Foi depois da renúncia.
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Primeiro apura. Tem motivo? Tem. Aí abre uma comissão processante e aí cassa o Prefeito. 
Essa forma sumaríssima que foi utilizada lá, na verdade, foi um mecanismo de pressão para 
que V. Sa. tomasse uma outra providência, como de fato tomou que foi a sua renúncia.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Então, a título de esclarecimento, eu 
queria... V. Sa. falou aqui o seguinte: que esse pacote que veio do CDHU já veio pronto, indi-
cando o mutirão. Então esse processo o senhor recebeu e disse é esse que eu quero? Porque 
o Prefeito tem autonomia municipal. O Estado não pode impor. O Estado não pode impor 
um modelo de contrato. É o senhor quem vai buscar isso. Geralmente, quando o processo 
de mutirão pressupõe uma população organizada que reivindica do Prefeito para fazer, o 
Prefeito arranja o terreno e há uma ação tripartite – município com a sociedade e o CDHU 
passando o recurso ou a Caixa Econômica Federal. Então queria que V. Sa. pudesse explicar 
sobre isso, esse pacote que veio.

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – O senhor concorda comigo? Como Prefeito lá 
do fundo aí do estado, de quatro mil habitantes, a maioria dos vizinhos constrói autocons-
trução e disse nesse pacote aí que é o mais barato, a prestação é mais barata, constrói-se 
mais rapidamente e os mutirantes participam. Não tem como você escolher. Ah! Não! Vou 
licitar para entregar a obra pronta para uma empresa pronta. Nem sei se na época existia 
esse tipo de processo no CDHU, porque eu não sei quanto fica uma casa hoje sem o muti-
rão, mas deve ficar acho que duas ou três vezes mais e a parcela muito maior. Então, na 
época nós ganhamos a Prefeitura e fomos em reivindicações. Então não é que eu fui lá atrás 
de um pacote pronto, mas todo mundo construía assim e dizia-se que era mais barato, por-
que as pessoas participavam da mão de obra. Então foi isso que aconteceu.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Deixa eu só...
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Gostaria que o senhor pudesse respon-

der o que eu perguntei. O senhor como Prefeito, V. Sa., veio aqui no CDHU ou foi alguém 
que foi lá na Prefeitura? Porque, veja, existem duas formas de fazer isso. O Prefeito reco-
nhecendo o déficit habitacional, V. Sa. não falou qual era o seu déficit habitacional, vai ao 
CDHU e fala: Olha, a minha cidade precisa de casas; eu quero ver qual é o processo que eu 
posso ter. Outra coisa é vir um cidadão, vai na Prefeitura e fala: Olha, eu tenho um jeito para 
arranjar casa e dinheiro para você. Ah! Tem? Então vai lá e trás. Queria que V. Sa. pudesse 
explicar isso. Foi V. Sa. que foi no CDHU e fez a proposta e o CDHU disse é esse o modelo, 
ou foi alguém que intermediou? Como foi isso?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Isso é fácil de falar. Nós viemos aqui em São 
Paulo pedir, fazer o pedido da casa. Nós viemos aqui em São Paulo; ninguém foi lá na Pre-
feitura pedir não. Nós fomos lá pedir, reivindicar essas 57 casas. Inclusive tem um pedido, 
tinha um pedido aí de 400 casas por causa de que... Ah! Mas é uma cidade pequena. Não. 
Por causa que o pessoal, os empresários que estavam montando a usina reivindicavam, por-
que ia aumentar um monte de coisa que acontece em um município, igual ao nosso. A gente 
deixa bem claro que o meu município é de quatro mil habitantes. A política que gira em 
torno, conforme o nobre deputado disse, eles não têm que ter um motivo para cassar; eles 
cassam porque você não é conveniente para eles. Entendeu? Então é complicado. Se tiver 
mais voto, vota-se e acabou e pronto. E infelizmente é assim.

Mas respondendo à pergunta de V. Exa., nós viemos aqui, formulamos o pedido para 
o pessoal do CDHU, e não me recordo certinho, mas o que foi apresentado, o sistema mais 
viável para a nossa região carente, a segunda mais pobre do Estado, é esse de autoconstru-
ção que era o mais barato.

O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Presidente, me dá um aparte, Deputado Tatto?
O SR. ENIO TATTO – PT – Pois não.
O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Eu vou fazer um quadro, com base no que o senhor 

falou até agora e na pergunta que o nosso Presidente fez ao senhor. Ele indagou ao senhor 
se alguém havia procurado para ser intermediário em alguma coisa e o senhor falou que 
não, que o senhor veio até aqui São Paulo. Na fase preliminar, o senhor mostrou que o 
senhor estava estranhando por que o senhor estava sendo convocado e outros locais, outros 
municípios onde foram construídas mais casas ninguém mencionou. A pergunta que eu 
faço ao senhor é a seguinte: houve, em algum momento, alguma insinuação de bola para 
o senhor? Ou de alguma proposta desonesta por parte de alguém, do empreiteiro? Alguém 
chegou ao senhor e fez alguma insinuação que pudesse considerar uma fraude? Essa é a 
primeira. Não acabei ainda.

Segundo. Como o senhor mencionou e o senhor deve ser, eu conheço de passagem 
Narandiba, são vários municípios um perto do outro, o senhor soube de alguma história 
de que tenha corrido algum objeto misterioso para facilitar para construir na sua região? 
Porque da forma como o senhor começou dizendo que o senhor estranhava o fato de ter 
sido colocado desse jeito, o senhor deve saber de alguma história. E para nós interessa, se o 
senhor souber dessa história, e que nós também fiquemos conhecendo, para a gente poder 
ir um pouco mais fundo nessas investigações.

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – A história que eu conheço é a que todos conhe-
cem nos jornais. Certo? Essa aí é a história que a gente conhece.

Oferecimento. Nunca ofereceram nada para mim, porque uma que o contato que 
eu tive com a licitação do rapaz que ganhou não faz parte da Operação Pomar, e nunca fez 
parte. Está fora dessa operação.

O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Não é desse jeito que eu estou perguntando. Eu 
estou perguntando... Esquece um pouquinho essa operação. Eu quero saber do senhor, 
quero saber da região. Eu não quero saber da operação, porque parece que o senhor leu 
várias vezes essa operação, porque vira e mexe o senhor fala nela. Eu não quero saber. 
Nós queremos saber de Narandiba e o que aconteceu em torno dos Prefeitos em torno de 
Narandiba.

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Eu peço desculpas, mas eu falo porque eu acho 
que eu estou por esse motivo. Não é por causa da Operação Pomar?

O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Não. O senhor está porque nós estamos querendo 
saber o que aconteceu na região. Não é só nessa operação.

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Positivo. Então, não foi ofertado nada para 
mim. Inclusive eu peguei já uma licitação pronta. Então nem contato eu tive com isso. E 
essa, o rapaz que ganhou também, ganhou...

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Prefeito, desculpa. Desculpa interromper. V. Exa. 
insiste. V. Sa. insiste nessa tese. A construção das primeiras 54 casas esquece. V. Sa. recebeu 
o processo. Nós estamos discutindo aquilo que V. Sa. fez. V. Sa. procurou. Vamos tentar loca-

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Qual é a empresa?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – A empresa foi de Presidente Venceslau, que 

não me lembro o nome, mas foi uma empresa de Presidente Venceslau que ela não consta, 
ela não fez parte da Operação Pomar essa empresa.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Foi essa empresa que ganhou a concorrência?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Que ganhou a concorrência do Narandiba C. O 

Narandiba B foi a FT Construções, que não fui eu que fiz essa licitação, foi o ex-Prefeito que 
fez; simplesmente eu dei continuidade a essa licitação, por causa do déficit habitacional. 
E aí correu, houve a licitação e correu nos passos normais. Eu não consigo assim declarar 
bem. Aí quando começamos a fazer as casas, aí deflagrou a Operação Pomar, aí a Câmara, 
todas as Câmaras da nossa região, eu não sei se posso dizer assim, que não tinha base 
governista já entrava com CPI imediatamente para apurar os casos, tal e tal, e aconteceu 
assim na minha cidade. Entrou a CPI, conforme os senhores já sabem disso, e foram todos 
ouvidos, mas eu não cheguei nem a ser ouvido nem uma vez, mas aconteceu isso.

O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Pela ordem, Presidente.
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Hoje o Narandiba C ainda não está sendo...
O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Antes de passar a palavra a V. Exa., o 

Deputado Enio Tatto havia pedido a palavra. Tem a palavra o Deputado Enio Tatto.
O SR. ENIO TATTO – PT – (Inaudível.)
O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Normalmente, Prefeito, quando se pede uma CPI se 

relata o porquê se pediu a CPI. O vereador que solicitou a CPI na Câmara Municipal quais 
as razões que ele apresentou para pedir a CPI contra o senhor? Porque normalmente essa 
CPI está em decorrência de um processo que está em andamento. Logicamente, na Câmara 
Municipal alguém levantou, um vereador levantou alguma irregularidade que teria ocorrido. 
O que é que ele alegou para os demais pares apoiarem e ser instaurada a CPI?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – O que eu me recordo que foi aprovado ali foi 
suposta fraude na licitação, porque já estava aquela coqueluche toda, mesmo não sendo a 
empresa...

O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Mas o senhor mencionou que a licitação não foi feita 
na sua época. O senhor disse. É a segunda parte?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – A segunda parte. A primeira foi na outra. A 
Narandiba... Depois eu posso até esclarecer melhor. A Narandiba B foi a outra gestão que 
fez. A Narandiba C, o caso da CPI que o senhor está perguntando, eles alegaram o seguinte: 
fraude na licitação, que foi onde o Ministério Público apurou, e problema..., questionaram o 
sistema de mutirão, eles questionaram, mas era um sistema pronto que vinha para a Prefei-
tura do CDHU. Entendeu? E mesmo assim nós conversando e eu explicando para eles sim-
plesmente eles falaram assim: nós não concordamos com esse sistema e me condenaram. 
Nós não concordamos com sistema de mutirão, está errado. Mas já era dentro do contrato 
exigia o sistema mutirão, então eu fui obrigado a fazer isso. Inclusive eu me recordo que 
uma vereadora eu falei para ela exatamente o que estou falando para os senhores: o siste-
ma mutirão já vem elaborado do CDHU. Ela falou assim: mas o problema é deles e eu não 
concordo. Então aí não concorda e acabou. Ele vota contra, o voto que vai cassar e acabou. 
Eles não julgam o mérito. O juiz não julga o mérito. Ele julga o desenvolvimento da CPI.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu só queria tentar aqui, não é nem perguntar; é 
só um esclarecimento, porque nas Câmaras Municipais, normalmente o procedimento para 
cassação de uma autoridade se dá da seguinte forma: primeiro uma comissão especial 
de inquérito, uma CEI; depois uma comissão processante. A partir do que for apurado na 
comissão especial de inquérito se forma uma comissão processante. V. Sa. tem se referido 
aí a uma CPI que foi motivo inclusive da sua renúncia porque fatalmente seria cassado e a 
correlação de forças era contrária ao governo. Mas foi uma comissão especial de inquérito 
ou foi já a comissão processante?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Já foi comissão processante.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Então não é uma CPI. É uma comissão processante 

com o objetivo de cassar o mandato do Prefeito?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Isso.Positivo.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Antes dela não houve uma comissão especial de 

inquérito?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Não. Já foi...
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Já foi direto para a comissão processante?
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – E qual era o objeto, qual era a razão do pedido do 

impeachment da sua cassação? Há que ter um motivo. Ninguém propõe a cassação sem 
motivo. O motivo era? Qual era o motivo alegado?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Fraude na licitação.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Fraude na licitação.
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – E mutirão.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – E esse pedido se baseou, para que eu possa enten-

der, na sugestão ou no processo que foi movido pelo Ministério Público? É isso? Porque veja 
bem. V. Exa. disse que essa licitação ela não está na Operação Pomar, portanto, aparente-
mente, V. Sa. insiste que em nenhum momento ela foi questionada na Operação Pomar. No 
entanto, o Ministério Público questionou. Foi baseado nesse questionamento do Ministério 
Público que a Câmara, embora não tenha feito a comissão especial, a CEI, que ela pretendia 
pedir a sua cassação?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – O Promotor depois... Quem enviou o processo 
à comissão foi a Câmara para o Promotor. O Promotor, na realidade, ele sugeriu, mandou 
documentos, até tenho lá comigo, sugeriu os documentos, mas quem mandou acho que o 
processo para o Ministério Público foi a Câmara. Não partiu do Promotor. Partiu da Câmara. 
Tudo que eles faziam eles enviavam para o Promotor.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Deputado Enio Tatto, passo a palavra 
para vossa excelência. Já havia pedido há algum tempo.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Só mais uma questão até de esclarecimento para 
a gente compreender um pouco melhor como é o funcionamento em pequenas Câmaras 
Municipais, em cidades menores. Tem um ditado no interior, o Deputado Milton Flávio cer-
tamente deve conhecer: para cassar um Prefeito não precisa ter motivo; precisa ter voto. E 
eu acho que é um pouco essa preocupação que eu quis levantar aqui quando eu indaguei a 
respeito da realização ou não de uma comissão especial de inquérito para apurar primeiro. 
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que ganhou ou que participou desse processo, desse evento; se alguém aqui, além do Depu-
tado Mentor, sabe quais foram as irregularidades que o Ministério Público entendeu ocor-
rerem no contrato. Porque se efetivamente os outros deputados souberem disso, retiro aqui 
a minha pergunta. Ou se V. Exa. como Presidente já tem essas informações, que me parece 
serem da propriedade, da posse e do conhecimento do Deputado Mentor. Eu não os conhe-
ço. Por não conhecer essas questões é que eu insisto. Eu quero, de maneira clara: nome da 
empresa que venceu; nome da associação que participou; qual foi o valor do contrato; em 
que momento o Ministério Público entendeu e por que entendeu que as situações ou que 
eventualmente algo do contrato não estava adequado. Porque o que o Prefeito até agora 
tem tentado dizer é de que, primeira coisa, é que a Justiça não julga o mérito. Ao contrário. 
A Justiça só julga o mérito. Não julga o mérito, eventualmente, em mandado de segurança, 
porque aí por uma questão até de precedentes de necessidade toma essa decisão, garante a 
segurança do interessado e não julga o mérito. Mas num processo só se faz julgar o mérito. 
Portanto, eu tenho a impressão de que o Prefeito não foi bem esclarecido sobre o papel da 
Justiça e o papel do Juiz e do Promotor Público.

Eu quero insistir, para completar, é exatamente essa. Desculpe, Prefeito, este deputa-
do tem limitações intelectuais e, por tê-las, é que eu preciso que V. Sa. seja muito claro para 
que eu possa entender. Nome, valor. Eu preciso dessas informações com muita clareza, para 
que eu possa entender, desculpe, pelas limitações que eu tenho.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tem V. Exa. a palavra.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Só também para esclarecer ao Deputado Milton Flá-

vio quando o nosso depoente se referiu que a Justiça não julga o mérito, ele estava dizendo 
a respeito do processo legislativo de cassação de mandato. Ela não julga o mérito. Ela julga 
eventuais irregularidades que possam acontecer durante o processo: se as formalidades 
foram cumpridas; se foi garantido o amplo direito de defesa. São essas questões que ela 
pode interferir. No mérito ela não julga e o depoente tem razão.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Deputado Milton Flávio.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Deputado Milton Flávio.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Deputado Milton Flávio, nós estamos reunidos há 

uma hora e o senhor já falou 50 minutos dessa uma hora. Eu também tenho o direito de 
falar. Queria que V. Exa. tivesse humildade para me ouvir.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Estou justificando o meu salário.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – É claro! Mas não precisa justificar sozinho. Nós 

também recebemos salário aqui e queremos justificar o nosso. V. Exa. quer falar sozinho.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Eu pediria um pouquinho de calma 

entre os deputados.
O SR. ENIO TATTO – PT – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu estou absolutamente calmo.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Eu pediria até para retirar. Teve um 

momento aqui que o Deputado Antonio Mentor chamou de V. Sa. o deputado. Essas coisas 
acontecem quando o clima não está bom. Então, vamos maneirar um pouquinho e ter uma 
relação mais fraterna entre nós.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Isso não há dúvida nenhuma. Eu tenho um grande 
apreço pelo Deputado Milton Flávio. Inclusive sobre suas virtudes intelectuais; é um homem 
de extrema inteligência. Agora, usa da forma que interessa para ele usar em determinados 
momentos. Neste momento, ele fez quatro ou cinco indagações objetivas ao depoente que 
não tinha sido feitas anteriormente. Portanto, o depoente só poderá responder às suas 
indagações a partir das suas perguntas e elas foram feitas agora. Anteriormente, todas as 
respostas que o depoente prestou a esta Comissão foram claras e objetivas. Foi isso que eu 
disse. Não estou julgando as respostas que ele vá dar ainda às suas indagações, Deputado 
Milton Flávio. Estou dizendo que essas perguntas que o senhor fez agora não tinham sido 
feitas anteriormente. As que tinham sido feitas anteriormente o depoente respondeu tran-
quilamente e com muita objetividade. Agora, o senhor fez cinco indagações. Nós vamos 
ouvir as respostas agora.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tem V. Exa. a palavra.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Só para acrescentar, primeiro fazer um comentário, 

Deputado Mentor. Eu já participei de várias CPIs. É a primeira vez que eu vejo uma CPI onde 
os deputados assumem aqui o papel de advogado do depoente. Via de regra nós investiga-
mos. V. Exa. aqui neste momento inclusive esclarece o que disse o depoente, interpreta o 
que ele disse. Eu gostaria de pedir ao Presidente que permitisse ao depoente que ele pró-
prio esclarecesse ao deputado aquilo que ele pensa. Entendo eu que ele seja capaz, Prefeito 
que foi, quase reeleito, que ele é capaz de se expressar de própria voz. Não precisa neste 
momento de intermediários.

Segundo. Eu só queria perguntar ao Prefeito, e aí é uma questão de curiosidade, mas 
fica como uma pergunta clara, a que partido pertence vossa senhoria.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tem V. Exa. a palavra.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Deputado Milton Flávio, não aceito essa insinuação 

maldosa que V. Exa. fez a meu respeito. Repilo integralmente a sua insinuação.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – É de seu direito.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Gostaria muitíssimo pelo respeito que eu sei que 

V. Exa. tem por mim que V. Exa. retirasse o que disse. E peço isso encarecidamente. O que 
eu disse, e repito, é a interpretação clara daquilo que foi dito pelo depoente com relação 
ao processo de investigação ao qual ele foi submetido. E disse isso pela experiência que eu 
tenho em Câmaras Municipais, Deputado Milton Flávio. Eu sei que é dessa forma. São esses 
os procedimentos. Não estou aqui defendendo “a” nem “b”. Essa insinuação não me cabe, 
absolutamente. Em todos os depoimentos nesta Comissão Parlamentar de Inquérito e na 
outra que eu também tive a oportunidade de presidir nunca houve qualquer tentativa de 
defender essa ou aquela posição, senão a posição de investigar e buscar a verdade. Gostaria 
que V. Exa. retirasse.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Deputado Mentor, pelo respeito que tenho por V. 
Exa. e pela amizade que sempre mantivemos, e se essa minha insinuação pode arranhar 
essa relação, eu a retiro sem nenhuma preocupação.

lizar, porque senão vai dizer peguei... Não. Esquece isso. V. Sa. foi e é isso que o Presidente 
já lhe perguntou e até agora V. Sa. não respondeu. Só para dar um exemplo. Na minha cida-
de, durante oito anos, nós tivemos um Prefeito do PT.

O SR. ENIO TATTO – PT – Senhor Presidente.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Em nenhum momento ele construiu nenhuma casa. 

Embora em muitos momentos, eu como deputado tenha levado para lá propostas. Ele não 
entendeu adequada. Ele não entendeu adequada, não achou conveniente, não fez nenhuma 
casa pelo CDHU. Quer dizer, em nenhum momento ele se sentiu nem constrangido, nem 
pressionado pela população. Preferiu fazer com a Caixa Econômica Federal, o Governo Fede-
ral, e a cidade acolheu essa sua opinião. Portanto, eu acho estranho que lá em Narandiba 
houvesse, a não ser essa indicação: Olha, para o tamanho da sua cidade, a melhor modali-
dade é o mutirão ou autoconstrução. A partir daí aí sim começa uma preocupação nossa. V. 
Sa. fez uma licitação, uma determinada empresa ganhou a licitação, alguém deve ter ganho 
o contrato para fazer a fiscalização, para fazer treinamento das pessoas. É isso que eu 
queria saber. Como é que foi feita essa licitação? Qual era a...? Como é que a comunidade 
se fez representar? Qual era a associação de mutirantes que efetivamente se configurou, 
se conformou para poder fazer isso? Porque aqui em São Paulo, por exemplo, você tem já 
uma associação, associações já organizadas e que pleiteiam construção de casas, são mil 
membros e às vezes constroem 100 casas, e você sorteia entre os mil as 100 casas que 
serão construídas, os que ganharão e os que não ganharão. O que nós queremos saber é 
a partir do momento que V. Sa. entendendo até que não tinha outra alternativa, optou ou 
assumiu essa modalidade, a partir daí vários passos foram realizados. O que nós queremos 
saber é isso. Quem ganhou? Como é que chama a empresa que ganhou a licitação? Se ela 
treinou ou não treinou os mutirantes. Quem é que fiscalizava a execução? Quem comprava 
o material? Como eram feitos os repasses? São essas coisas que V. Sa., me parece simples, 
um município pequenininho, como V. Sa. disse, não deve ter tantas obras, portanto, não vejo 
dificuldades em que V. Sa. possa explicitar de maneira muito clara para a gente quais foram 
os passos e a partir de que momento o Ministério Público entendeu, ou em que passos o 
Ministério Público entendeu, porque ele não está questionando a autoconstrução. Por quê? 
Porque ela continua ocorrendo até hoje. Aliás, continua ocorrendo no Governo Federal tam-
bém. Então não me parece que a modalidade esteja em questão. O que o Ministério Público 
deve ter questionado é algum passo, em algum momento, algo que aconteceu. Ou entendeu 
que os preços das compras foram superfaturados, ou que a medição não foi adequada. 
Enfim, é isso que esta CPI quer saber de V. Sa. e V. Sa. continua não dizendo.

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Vou tentar ser mais claro, então.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Não. Não é ser mais. É ser claro, porque V. Exa. até 

agora não disse ao que veio.
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Então...
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Pela ordem, senhor Presidente. Eu penso que o 

Deputado Milton Flávio está extrapolando. Nós estamos entendendo perfeitamente até aqui 
o que foi dito pelo depoente. Não há nada que não tenha sido claro. Agora, se não é o que 
o Deputado Milton Flávio quer ouvir, essa é uma outra história.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – É preciso.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Presidente, pela ordem. Eu gostaria. Deputado Men-

tor, eu estou com a palavra. Eu estou com a palavra e vossa excelência...
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Não é possível que o senhor trate aqui o depoente 

dessa maneira. Ele está sendo claro, objetivo, respondendo às perguntas que estão sendo 
formuladas a ele.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – De novo, eu não reconheço em V. Exa. o papel de 
Corregedor desta Casa. As minhas opiniões são minhas opiniões e eu não explicitei.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu estou me dirigindo ao Presidente da Comissão. 
Eu estou me dirigindo ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito e não a vossa 
senhoria.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – É a minha opinião. É a minha opinião.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – V. Sa. espere a sua vez para falar.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Eu estou com a palavra.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Sr. Presidente, garanta a minha palavra. Garanta a 

minha palavra.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Eu estou com a palavra.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – O senhor não está mais com a palavra. Eu pedi pela 

ordem para o Presidente, o Presidente me deu a palavra e eu quero terminar as minhas con-
siderações me dirigindo ao senhor Presidente. Não estou me referindo a vossa excelência. 
Estou me referindo àquilo que foi aqui colocado que é a sua opinião e que é diferente da 
minha e eu também tenho direito de expressar aqui a minha opinião.

O depoente, do meu ponto de vista, está sendo claro e objetivo nas suas considera-
ções. Respondeu a todas as questões que foram formuladas a ele. Agora, se as questões que 
foram formuladas não atendem aos interesses do Deputado Milton Flávio, isso é uma outra 
discussão. Nós podemos fazer aqui também. Qual é o interesse do Deputado Milton Flávio? 
Vamos dizer claramente aqui e nós vamos discutir sobre esses interesses também.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tem V. Exa. a palavra.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – A primeira questão que quero colocar, Presidente, 

eu acho que o Deputado Mentor foi extremamente indelicado com este deputado. Eventu-
almente me falta a inteligência e o brilhantismo do Deputado Mentor que neste momento 
se sente satisfeito com as respostas. Eu não posso responder, repito eu mais uma vez, pelo 
Deputado Mentor. Este deputado não se sentiu esclarecido e este deputado que, aliás, é 
quem faz as perguntas e, portanto, é a quem deve ser respondido, quem tem que se sentir 
satisfeito pela pergunta ou pela resposta é quem perguntou. E quem perguntou e quem 
está perguntando neste momento é este deputado. Portanto, não pode e não deve ser 
nenhum outro deputado desta Casa e desta CPI que vai dizer ao Deputado Milton Flávio se 
a resposta que ele obteve é a resposta que ele esperava ouvir. Não no sentido daquilo que 
ele vai me dizer. Eu estou dizendo que eu gostaria que o Presidente, se fosse o caso, repe-
tisse para mim se algumas das perguntas que eu estou fazendo já foram efetivamente res-
pondidas; se alguém aqui, a não ser talvez o Deputado Mentor, sabe qual foi a empresa que 
ganhou a concorrência; se alguém aqui nesta CPI sabe qual foi a associação de mutirantes 
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a FT que fez a obra lá na minha cidade, que não fui eu que fez a licitação, simplesmente dei 
continuidade. Agora, pelo menos eu dei o detalhe. A empresa foi de Presidente Venceslau, 
foi feito mutirão e o valor do contrato mais ou menos no valor de 700 mil reais, porque a 
gente sabe que era 12 ou 13 mil reais. Mas eu podia ter me preparado melhor então, por-
que eu achava que era do Narandiba B.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Deputado Enio Tatto, V. Exa. já se deci-
diu se vai fazer uso da palavra? Eu quero passar a palavra para vossa excelência.

O SR. ENIO TATTO – PT – Obrigado, senhor Presidente.
Queria cumprimentar todos os Deputados; cumprimentar o depoente Sr. Gabriel 

Píperas e agradecer que depois de uma hora de inscrito regimentalmente V. Exa. me deu a 
palavra. Isso é muito bom.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Quero explicar aqui que vossa excelên-
cia... Aliás, eu acho que hoje... Eu até estava estranhando. Acho que V. Exa. deve ter partici-
pado aqui do Dia Internacional de Cultura de Paz. Eu nunca lhe vi assim tão quieto. V. Exa. 
foi cedendo sua parte para todo mundo. Eu até imaginei que V. Exa. nem ia utilizar mais. 
Mas tem V. Exa. a palavra. Será um prazer lhe ouvir.

O SR. ENIO TATTO – PT – Não cedi um aparte para ninguém, mesmo porque eu não 
estava com a palavra. Eu só posso ceder aparte se eu estou com a palavra.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – V. Exa. cedeu a vez por diversas vezes. 
Eu posso? Posso? Posso? O Deputado Antonio Mentor pediu; o Deputado Milton Flávio 
pediu. E V. Exa. ali anuindo. Eu imaginei até que V. Exa. estava, ao fazer esse gesto, V. Exa. 
estava captando e concluindo a sua síntese para de forma brilhante fazer a sua intervenção.

O SR. ENIO TATTO – PT – Vamos tentar lançar, senhor Presidente.
Sr. Gabriel, primeiro queria saber o seguinte. O senhor pegou um contrato já licitado 

e foi concluído as 64 casas. Gostaria que fosse um pingue-pongue assim, para a gente até 
entender bem o caso. Me dá o nome do Prefeito que licitou e que o senhor sucedeu nesse 
primeiro contrato Narandiba B, que foi a construção de 64 casas.

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Gestão de 2004. Prefeito Fidelcino Magro, 
PSDB.

O SR. ENIO TATTO – PT – Não tenha dificuldade. Vou pedir também de outras Prefei-
turas que é do PT. Não tem problema. V. Exa. já falou que é um Prefeito do PT.

Nessa construção de 64 casas que a FT ganhou, a Câmara Municipal investigou, 
levantou algumas denúncias?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Lógico que não.
O SR. ENIO TATTO – PT – Não precisa sorrir, não. Estou fazendo a pergunta, porque 

quero chegar a alguma conclusão.
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Não. Foi só investigado o Narandiba C. O 

Narandiba B, como não foi eu que fiz a licitação, não foi investigado.
O SR. ENIO TATTO – PT – Aí veio a contratação de mais 57 casas que o senhor veio 

no CDHU pediu e obviamente o CDHU regional encaminhou isso e começou o processo. Foi 
licitação ou tomada de preços? Tem diferença né? Carta-convite? O que foi?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Foi carta-convite, se não me engano.
O SR. ENIO TATTO – PT – Carta-convite.
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – É.
O SR. ENIO TATTO – PT – Nessa carta-convite das 57, a FT não participou? Não foi 

convidada? Não participou?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Não. A FT não participou.
O SR. ENIO TATTO – PT – Não participou. E aí o senhor começou... Ganhou uma 

empresa de Ferraz, que o senhor colocou, e aí...
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Deputado, V. Exa. me dá um aparte?
O SR. ENIO TATTO – PT – Eu estou com a palavra. Não vou dar aparte para ninguém, 

não. Eu vou concluir meus 10 minutos, porque fiquei esperando uma hora.
Quando começou e a FT não participou, não foi convidada, não participou e não 

ganhou, começou a construção dessas casas. E aí a Câmara começou a atuar?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Aí, nesse momento, quando começou a cons-

trução das casas, deflagrou essa operação aí, essa dita cuja aí. Aí eles cataram o gancho e 
começaram.

O SR. ENIO TATTO – PT – Essas 57 casas foi feita carta-convite, foi ganha uma 
empresa e em nenhum momento o Ministério Público entrou nesse caso ou teve denúncia 
para o Ministério Público?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Não.
O SR. ENIO TATTO – PT – E nem apareceu na Operação Pomar?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Não.
O SR. ENIO TATTO – PT – Não. Então, quem provocou o Ministério Público a respeito 

dessas 54 casas?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – A Câmara Municipal.
O SR. ENIO TATTO – PT – Pergunta que eu faço: chegando no Ministério Público 

provocado pela Câmara naquele processo, começou já o processo de cassação, o Ministério 
Público convocou o senhor para depor?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Não.
O SR. ENIO TATTO – PT – Vou fazer uma outra pergunta para o senhor. Na Operação 

Pomar, o senhor já falou que não fez parte, e isso até para tirar dúvida: o delegado que pre-
sidiu o inquérito da Operação Pomar convocou o senhor alguma vez para...?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Não.
O SR. ENIO TATTO – PT – Quando chegou esse processo enviado pela Câmara Muni-

cipal o senhor estava na Prefeitura ainda ou já tinha renunciado?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Qual processo?
O SR. ENIO TATTO – PT – O processo da Câmara Municipal, a comissão processante?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Eu estava na Prefeitura ainda.
O SR. ENIO TATTO – PT – Estava na Prefeitura. Aí a Câmara mandou isso para o 

Ministério Público? O que o Ministério Público fez? Achou alguma coisa? Não chamou o 
senhor? Como foi?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Não. Não chamou e depois de um certo tempo 
arquivou o processo.

O SR. ENIO TATTO – PT – Uma outra pergunta. Então o Ministério Público simples-
mente arquivou. Não achou nada? Não tinha problema nenhum?

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Ela não arranha a relação, Deputado Milton Flávio. 
Nós vamos continuar mantendo a mesma relação de respeito. Mas arranha a minha integri-
dade, a minha dignidade enquanto parlamentar.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Se V. Exa. assim entende a minha manifestação, já 
está retirada.

O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Pela ordem, senhor Presidente. Eu queria fazer uma 
sugestão a vossa excelência. Eu talvez tenha feito várias indagações ao depoente, porém eu 
entendo que por incrível que pareça, não sendo do PSDB, ambos os lados têm razão. Expli-
co. Nunca, em momento algum, foi feita uma pergunta objetiva como o Deputado Milton 
fez. Por outro lado também tem razão o Deputado Mentor, mesmo porque quando indaga-
do, em momento algum eu perguntei para ele qual foi a empresa, qual foi o valor do contra-
to, como foi feito a escolha. Ele respondeu tudo que eu perguntei. Porém, ocorre o seguinte. 
O Deputado Milton foi objetivo. E que falta à sua exposição, desculpe, Deputado Mentor, 
um pouco mais de objetivismo. Ele dançou, dançou, fez o meio de campo porque ele tinha 
maioria, depois minoria, depois volta e meio ele falava do contrato antigo; ninguém pergun-
tou nada disso aí.

Então, nesse quadro, Presidente, eu sugiro a V. Exa. o seguinte. Que a gente continue 
dentro do objetivismo do Deputado Milton Flávio, com a retirada, e eu também vou ser 
sincero, se eu estivesse no lugar do Mentor ficaria também chateado quando foi atribuído a 
mim a qualidade de advogado, coisa que V. Exa. não fez. V. Exa. procurou ser objetivo. Então 
dentro desse quadro, para que a coisa caminhe, Presidente, eu sugiro que a gente dê sequ-
ência às colocações do Deputado Milton Flávio, passando praticamente uma esponja em 
todo esse debate que aconteceu antes.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Farei isso.
Quero que o senhor responda, com precisão, às perguntas feitas pelo Deputado Mil-

ton Flávio.
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – A empresa que ganhou a licitação foi uma 

empresa de Presidente Venceslau. Eu não me recordo o nome agora, mas foi de Presidente 
Venceslau a empresa. O valor do contrato específico mesmo, o valor em si eu não lembro, 
mas eu posso falar arredondadamente. Eram 57 casas, o valor das casas era de 12 a 13 mil 
mais ou menos, então vai ser em torno de 700 mil reais, mais ou menos o contrato. Mais ou 
menos.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Foi aditado em algum momento ou não?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Não. Não foi, porque até hoje não acabou, 

devido a problemas políticos que teve aí e um monte de coisas.
O partido a que eu pertenço é o PT, com muito orgulho.
O que mais foi perguntado?
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – O nome da associação de mutirantes.
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – O nome eu não me lembro. A associação foi 

feita assim. Ganhou a empresa e a empresa que ganhou para administrar chamou todas as 
pessoas selecionadas, houve uma reunião entre essas pessoas, entre os mutirantes, fizeram 
uma reunião entre eles lá e determinaram dois dias para cada um, não podia faltar, tinha 
um monte de requisitos para que a pessoa conseguisse essa casa. E assim eu não acompa-
nhava bem de perto a construção.

A medida era feita assim. Acho que o senhor perguntou da medida. A medida era 
assim: vinha a medição do CDHU, aí chegava, a medição do CDHU vinha, a pessoa da 
empreiteira sabia o valor, aí chegava o valor mediante a conta da Prefeitura, e a gente 
repassava o dinheiro exatamente que chegava para a empreiteira.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – E quais foram os fatos ou quais foram as ações que 
o Ministério entendeu, embora de forma incorreta na visão de V. Sa., inadequadas, fraudu-
lentas, e que justificaram a sugestão do Ministério Público para que o contrato fosse rescin-
dido. Quais foram as ações que o Ministério Público entendeu que sobre os quais havia pelo 
menos uma suspeição? Foi a compra do material? Era na medição da obra? Qual era?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Isso aí eu já respondi. Não foi isso. Foi fraude 
na licitação e esquema de mutirão que a Câmara encaminhou para o Ministério Público. A 
priori ele fez uma recomendação para mim para paralisar a obra por causa de um problema 
que surgiu, que eu não vou mais falar da Operação Pomar, é a última vez. Ocorreu tudo aqui 
ali e ele sugeriu para a gente esperar para ver o que ia acontecer. Aí o meu advogado insis-
tiu, mandou requerimento para ele e falou: nós vamos continuar até dar mais problema. 
Nesse meio tempo, a Câmara montou um requerimento, não sei, e mandou para o Ministé-
rio Público. Mas aí ele não pediu para mim encerrar o contrato. Nós encerramos por si só.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Foi o Prefeito mesmo que rescindiu?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Fui eu mesmo. Não foi o Ministério Público. 

Fomos nós mesmos.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Só para deixar registrado. Queria que ficasse depois 

registrado nas Atas. E eu queria aqui no mínimo estranhar, mas eu prefiro dizer que eu 
lamento que o ex-Prefeito tendo sido convocado ou convidado para vir a CPI, sabendo que 
o objeto desta investigação era um determinado contrato, vem aqui, neste momento, e não 
saiba me informar o nome da empresa que venceu – é uma só, não existem duas, com cer-
teza é um município pequenininho. Esta é a grande obra que o Prefeito realizou na sua ges-
tão. Não acredito que tenha havido outra obra deste porte no seu município e ele não sabe 
o nome da empresa vencedora, ele não sabe o nome da associação de mutirantes e ele não 
sabe o valor do contrato. Seriam preocupações mínimas de alguém que vem aqui a uma CPI 
e que sabe que será aqui inquirido sobre isso. Eu só queria deixar registrado. Eu diria quase 
que um desprezo a esta Casa e a esta CPI ao não trazer, pelo menos essas informações, que 
são mínimas. O mínimo que a gente poderia aqui saber eram essas informações básicas e, 
infelizmente, não nos foram oferecidas até agora.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Deputado Milton Flávio, o depoente vai 
estar respondendo às suas indagações.

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – A priori eu quero dizer o seguinte para o nobre 
deputado. Eu nem sabia que era contra o Narandiba C; eu achava que era contra a Naran-
diba B, porque, na realidade, quem licitou o Narandiba B foi o ex-Prefeito, e se é para dizer 
nome de partido eu vou dizer, é PSDB. Licitou, ganhou a FT. Eu achava que era por causa 
disso daí, por isso que eu não me importei de pegar nome de empresa. Como essa empresa 
não fez parte desse problema todo lá, como essa empresa não coisa, eu não peguei detalhe. 
Eu achava, então eu vim até enganado, eu achava que era parte do Narandiba B que foi até 
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O SR. ENIO TATTO – PT – Nessa comissão processante da Câmara esse consórcio foi 
convocado para depor?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Na minha não. Na minha comissão proces-
sante foi chamado o pessoal do CDHU, foi chamado algumas pessoas, todos depoimentos 
me isentaram na comissão processante, mas, infelizmente, a Câmara achou que eu estava 
errado ainda. Eu fui isentado nos 10 depoimentos que foi nessa CP, mas mesmo assim eles 
acharam que eu tinha culpa no negócio.

O SR. ENIO TATTO – PT – E o Ministério Público? O senhor tem conhecimento se 
convocou esse consórcio Tjofran e LBR para depor nesses casos?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Nesse Narandiba C eu não me recordo se ele 
foi chamado.

O SR. ENIO TATTO – PT – Sr. Presidente, eu vou ficar por aqui, reafirmando realmente 
que foi boa a vinda dele, mas em termos de esclarecimento e de envolvimento em todo 
esse problema eu não entendi; eu acho que ele não deveria nem ter vindo. Não entendi 
a convocação dele. Eu acho que nós temos que convocar, realmente, aqui foi bom que ele 
citou, o Prefeito de Rancharia, de Álvares Machado, o ex-Prefeito de Narandiba. Eu consegui 
entender o xadrez e o porquê do pedido de cassação dele e todo processo que aconteceu lá 
em Narandiba.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Deputado Bruno Covas, V. Exa. pediu a 
palavra.

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – O Deputado Milton Flávio queria um aparte?
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Eu só tentei, queria tentar, Deputado Tatto, contri-

buir; não queria nem interromper, nem atrapalhar a sua manifestação. Apenas e tão-somen-
te para dizer que seguramente não foi carta-convite, que o Prefeito infelizmente informou 
de forma incorreta, porque pelos valores que aqui ele anunciou foi uma concorrência públi-
ca; pelo menos é o que determina a legislação vigente hoje. Lamentavelmente o Prefeito 
também não se recordava. Mas não tem importância. Era só para esclarecer que não foi 
carta-convite. Que só pode ser utilizada essa modalidade em valores muito menores do que 
aquele que era objeto da concorrência.

O SR. ENIO TATTO – PT – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Eu estou com a palavra.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Há um deputado que pediu, pela 

ordem, a palavra já há algum tempo, já há alguns minutos também. Daqui a pouco V. Exa. 
também vai reclamar que já espera há algum tempo. Mas tem V. Exa. a palavra.

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Sr. Presidente, queria solicitar à Mesa que quando 
enviasse correspondência aos convocados, enviasse cópia do requerimento. No requeri-
mento aqui aprovado está explícito que o Sr. Gabriel Píperas foi convocado para falar sobre 
supostas irregularidades referentes ao Conjunto Habitacional Narandiba C. Então, se esse 
requerimento tivesse sido enviado ao depoente talvez ele pudesse hoje dar mais documen-
tos, trazer mais informações referentes ao Conjunto Narandiba C.

Sr. Gabriel, o senhor diz que não se lembra qual foi a empresa que venceu a licitação 
23/06, referente à construção do Narandiba C. Por acaso foi a Pontal Engenharia?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Acho que foi essa mesmo.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Foi a Pontal Engenharia que venceu a licitação.
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Sim.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – V. Exa. hoje responde a algum processo referente a 

essa construção?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Pelo que eu sei, não. Nunca fui ouvido.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Nenhum processo, nenhum inquérito correndo refe-

rente a essa construção?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Não. Pelo menos nunca fui ouvido.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – V. Sa. disse que o Ministério Público recomendou a 

rescisão do contrato. É isso?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Isso.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – E o CDHU também recomendou a rescisão do contra-

to?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Não me lembro.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – O senhor não se lembra.
E aí V. Exa. resolveu rescindir o contrato?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Depois de continuar a obra; depois de conversa 

para lá e para cá, aí o advogado mesmo nosso falou assim: Olha, Gabriel, já que está esse 
tumulto todo, a Câmara falando, os mutirantes reclamando... Aí virou uma guerra política. 
Não foi nem problema de execução de programa. Virou uma guerra política numa cidade 
pequena que até ameaçado de morte eu fui.

Para só informá-lo, só para me defender né? O próprio juiz me disse: eu julgo for-
malidades. A Câmara tem autodomínio sobre a CPI. Então, quer dizer o seguinte: o juiz não 
podia julgar o mérito. Então até para me defender achando que eu tive culpa no negócio aí.

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Perfeito. O senhor disse que mesmo não tendo 
nenhuma irregularidade, ainda assim V. Exa. rescindiu o contrato?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Rescindi o contrato.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – E o senhor sabe se o arquivamento do Ministério 

Público referente a essa investigação foi antes ou depois da rescisão do contrato?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Foi depois.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Então, V. Exa. rescindiu o contrato e aí o Ministério 

Público resolveu arquivar?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Aí antes da eleição, faltando uns três dias da 

eleição, ele arquivou.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Perfeito. Então foi depois da rescisão que o Ministé-

rio Público...?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Porque continuou ouvindo as pessoas. Não ia 

rescindir o contrato com um ou dois meses e depois aí o processo...
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Perfeito. Então o arquivo não foi antes da rescisão, 

foi depois da rescisão?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Não! Porque nem deu tempo para arquivar. 

Como ele vai ouvir tantas pessoas em um mês?!

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Não. Arquivou.
O SR. ENIO TATTO – PT – A Câmara Municipal ouviu o senhor?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – A Câmara Municipal ouviu.
O SR. ENIO TATTO – PT – Me diz uma coisa. O senhor colocou no início que outras 

Prefeituras construíram muito mais casas e o senhor colocou que uma delas foi em Rancha-
ria. É isso mesmo?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Positivo.
O SR. ENIO TATTO – PT – Rancharia. Quem? O Prefeito de Rancharia quem é? Não 

precisa dar o nome. De que partido que é?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – PSDB.
O SR. ENIO TATTO – PT – Outro município que o senhor colocou foi Álvares Macha-

do? O Prefeito é de que partido?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – PSDB também.
O SR. ENIO TATTO – PT – PSDB. E esses dois municípios fazem parte e estão no pro-

cesso e no inquérito da Operação Pomar?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Positivo.
O SR. ENIO TATTO – PT – Sr. Presidente, primeiro, logo de cara, eu não sei o que o 

Prefeito de Narandiba está fazendo aqui. E logo de cara a gente vai preparar, mas temos 
que convocar quem faz parte da Operação Pomar e que está no inquérito. Ele está servindo 
muito, foi muito boa a vinda dele para esclarecer um monte de coisa e a gente começar 
a entender. E entender inclusive as convocações. Então a gente vai fazer um requerimen-
to aqui convocando o Prefeito de Rancharia, que faz parte da Operação Pomar e está no 
inquérito, está no objeto; convocando o Prefeito de Álvares Machado, que está na Operação 
Pomar, faz parte do processo; porque eu acho que nós temos que ouvir realmente quem tem 
denúncia e quem está no processo e não quem o Ministério Público já avaliou e arquivou 
porque não consta nada. Se constasse do Prefeito, realmente a gente tinha que pedir para 
ele realmente esclarecer.

O que eu estou percebendo o seguinte. Que lá na Câmara Municipal e na região 
alguém se sentiu incomodado porque a bendita, a dita cuja FT não foi convidada para par-
ticipar da tomada de preços dessa construção. Quando ela não foi convidada e que entrou 
uma outra empresa, eu acho que aí começou todo um esquema para tentar cassar o Prefei-
to. E aí as consequências eu não vou entrar no mérito. Então só para entender o caso.

Para mim eu acho que foi interessante a vinda do Prefeito Gabriel Píperas aqui 
para a gente começar a entender um pouco mais, um pouco mais como foi a situação lá na 
região e por que ele teve que renunciar e por quê... Eu não sabia, por exemplo, que o Minis-
tério Público não investigou nada. Foi oferecida a denúncia da Câmara Municipal, enten-
dendo porque a Câmara Municipal fez isso, já entendi, e chegando no Ministério Público ele 
simplesmente analisou e arquivou porque não constava nada contra o Prefeito.

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Um aparte? Ele ouviu as empresas, a que 
ganhou; ouviu o pessoal da licitação da minha Prefeitura; ele ouviu todo mundo e não me 
chamou. Aí depois ele chegou à conclusão dele lá.

Eu acho importante. Não sei se eu posso, deputado. Já que é para saber minúcias, 
por que não chamar o ex-Prefeito de Narandiba também que fez a licitação e a FT ganhou. 
Eu acho importante saber por que ele fez. Por que faltando três meses para ele sair do 
mandato, ele já era reeleito, porque acabando o mandato dele a FT ganhou a licitação? Ele 
deixasse eu licitar. Já que a CDHU já tinha disponibilizado para ele esse regime de autocons-
trução, porque ele não esperou para licitar depois no outro ano?

O SR. ENIO TATTO – PT – Sr. Presidente, eu estou começando a entender também a 
questão da outra vez que o Sr. Piffani também não soube explicar e o Prefeito também não 
sabe explicar, porque a questão dos mutirantes aí também estou percebendo que quem 
ganha a licitação e quem forma o contrato dos mutirantes. Foi criada uma associação dos 
mutirantes?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Então, vem já junto.
O SR. ENIO TATTO – PT – Quem ganha traz a associação já?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – É, a pessoa ganha para administrar. Não é 

isso? Dentro desse contrato de autoconstrução tem uma empresa que concorre e ganha 
para administrar os mutirões.

O SR. ENIO TATTO – PT – Então a Prefeitura não tem nada a ver com os mutirantes?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – A gente até participa da reunião. Mas aí a pes-

soa pega e reúne os mutirantes, fala as regras do jogo.
O SR. ENIO TATTO – PT – Então, Sr. Presidente, até para avançar eu queria, a gente 

vai fazer um requerimento aqui convocando os Prefeitos de Rancharia e de Álvares Macha-
do, porque eu acho que eles têm muito a depor aqui, e convocar também o ex-Prefeito que 
fez a licitação que depois foi três meses antes de terminar o mandato que entregou pronti-
nha com a FT para administrar, para gerenciar, para construir, aliás, as casas lá em Narandi-
ba. Então esses três requerimentos a gente vai dar entrada.

Só para fazer uma pergunta. Qual o papel do CDHU regional? Quem que...? Eles que 
intermediavam todas essas negociações? Eles iam junto com o senhor aqui no CDHU pedin-
do essas casas para aprovar?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Não. Não vieram junto não. Nós íamos lá na 
regional, conversávamos da necessidade do município, eles informavam qual era o modelo 
que tinha e a gente sabia que o que mais se usava na região era esse modelo. Praticamente 
nem sabia os outros modelos, mas não era nada... Assim, lá na regional não era impulsio-
nado para a gente não. E a gente vinha fazer o requerimento, eles encaminhavam para São 
Paulo. Aí depois aí existe o deputado. O deputado vai lá e fala que ajudou a conseguir, mas 
não sei se tem alguma coisa a ver não.

O SR. ENIO TATTO – PT – Quem fiscalizava, quem era responsável pelo CDHU lá da 
região? Foi o consórcio que ganhou? Foi uma empresa que ganhou para fiscalizar?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – LBR.
O SR. ENIO TATTO – PT – LBR e o que mais?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Aí não lembro mais.
O SR. ENIO TATTO – PT – LBR-Tjofran?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Isso. Eles fiscalizavam, mediam e mandavam 

para o CDHU, aí vinha para nós a medição e a empresa mandava a nota e era efetuado o 
pagamento.
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O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Politicamente? Eu acho que vocês não enten-
deram politicamente o que aconteceu. Foi instaurada várias CPIs, certo? É difícil de você 
administrar, certo? Agora, o cancelamento do contrato foi uma sugestão do Ministério 
Público. Estava deflagrada essa operação, certo? Agora eu não me recordo detalhes. Até 
seria humanamente impossível detalhes. Mas os aspectos jurídicos, se o senhor quiser saber, 
meu advogado fez os aspectos jurídicos. Agora eu não consigo, por que foi para esse lado 
eu não consigo entender.

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Então teve motivação jurídica também a rescisão do 
contrato?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Foi o advogado que fez. Agora, o que está 
escrito eu não sei.

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Que ele elaborou a rescisão, isso com certeza. Agora, 
a motivação também foi uma motivação jurídica por algum erro jurídico no contrato?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Aí eu não sei. Eu não sou advogado. Não sei.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – V. Exa. não sabe por que então foi rescindido o con-

trato. V. Exa. assinou a rescisão do contrato e não sabe por que foi rescindido o contrato.
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Na época eu sabia. Agora eu não sei.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Ah! Perfeito.
O SR. ENIO TATTO – PT – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Há um deputado inscrito, Deputado 

Antonio Mentor e agora vossa excelência.
O SR. ENIO TATTO – PT – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tem V. Exa. a palavra.
O SR. ENIO TATTO – PT – Sr. Presidente, apenas para tentar esclarecer esse assunto 

que o Deputado Bruno Covas está falando sobre o Ministério Público.
O senhor coloca que então realmente a rescisão do contrato foi uma orientação do 

Ministério Público, até mesmo porque estava deflagrado todo esse processo da questão 
Pomar na região? Então até por precaução o Ministério Público, e até pelo que estava acon-
tecendo na Câmara Municipal, o Ministério Público sugeriu – não que levantou algum dos 
problemas...

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Justamente.
O SR. ENIO TATTO – PT – A rescisão do contrato. E aí, baseado nisso, o seu advogado 

orientou realmente a fazer a rescisão. É isso?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Isso.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Então...
O SR. ENIO TATTO – PT – Mais uma pergunta.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Um aparte, Deputado?
O SR. ENIO TATTO – PT – Pois não.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Só para constar então que há uma relação do Muni-

cípio de Narandiba com toda essa questão da Pomar. Não está nada desviado.
O SR. ENIO TATTO – PT – Sugestão do Ministério Público e ele rescindiu.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Só para colocar que há...
O SR. ENIO TATTO – PT – Lógico que há.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – V. Exa. colocou aqui que não havia nenhuma ligação, 

que eram casos distintos e que não havia motivo da convocação.
O SR. ENIO TATTO – PT – Não. Foi boa a vinda do Prefeito e até para mim para jus-

tificar que a rescisão do contrato dele foi uma sugestão do Ministério Público não porque 
acusou corrupção, problema no contrato, mas por questão de um contexto na região que foi 
essa Operação Pomar.

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Inclusive os promotores se reuniram lá não 
só na nossa Região de Presidente Prudente; na Região de São José do Rio Preto também, 
ou Ribeirão Preto, eu não sei, que eles fizeram um complô, uma reunião e isso ele explicou 
para o meu advogado, eu não sei detalhes, mas ele falou: está deflagrada uma coisa, então 
é prudente a gente esperar e parar de executar o contrato. Ele falou isso: é prudente fazer 
isso.

O SR. ENIO TATTO – PT – Teve oportunidade, conhece mais algum município que 
também rescindiu contrato em andamento?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Eu não lembro, é difícil lembrar; mas se vocês 
puxarem... Na nossa região era autoconstrução e as cidades maiores faziam bem mais 
casas.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Prefeito, só mais uma pergunta dentro da mesma 
linha, só para que a gente possa nos orientar e, se for o caso, até para solicitar ao Presiden-
te que peça ao Ministério Público essa informação. Essa sugestão foi feita verbalmente ou 
foi feita...? Porque V. Sa. reitera em vários momentos que o Ministério Público sugeriu, suge-
riu. Essa sugestão foi verbal? Gostaria de saber quem do Ministério Público. V. Exa. não se 
lembrava nome de empresa, não se lembrava nome da associação de mutirantes, é provável 
que também não se lembre do nome do promotor, mas quem sugeriu – o nome do promo-
tor; e, se sugeriu, se essa sugestão foi feita verbalmente ou se foi por escrito? Porque se foi 
por escrito a CPI tem como recuperar essa solicitação, essa sugestão.

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Ah! Eu não me recordo. Posso passar depois a 
informação? Não sei se eu posso passar.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Mas foi verbalmente?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Não me recordo. Eu não me recordo. Mas eu 

lembro que foi sugerido.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Não se recorda.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu posso falar? Eu quero falar.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – V. Exa. não estava apressado e passou 

para o outro deputado, gentilmente ele já pegou também. E aqui a gente tem que ter essa... 
O interesse é muito grande de todos nós, mas passo a palavra para V. Exa. e, em seguida, eu 
estou inscrito aqui para falar; eu já estava inscrito e estou cedendo para V. Exa. falar.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Se V. Exa. quiser falar na minha frente também...
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Não, não. Eu estava na sua frente, mas 

prefiro que V. Exa. fale.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Sr. Presidente, quero cumprimentar também os 

demais membros da Comissão e o depoente.

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Perfeito. V. Exa. conhece o Sr. Carlos Eduardo Sam-
paio Kauffmann?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Não. Nunca ouvi falar. Eu conheço o nome que 
o senhor está falando pelos jornais.

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Sim.
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Mas de pessoa não.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Pessoalmente?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Não.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – E o Sr. Francisco Emílio de Oliveira?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Também de falar também.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Não conhece pessoalmente?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Uma vez fui lá na FT, duas. Aliás, duas vezes eu 

fui lá reivindicando para acabar o Narandiba B, porque era pressa e tal, fui umas duas vezes 
lá. Uma vez falei com ele e uma vez falei com a secretária dele.

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – V. Exa. nunca recebeu recursos do Sr. Carlos Eduardo 
Sampaio Kauffmann, nem do Sr. Francisco Emílio de Oliveira?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Não.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – V. Exa. disse que a demanda por casas populares foi 

aumentada devido à ida de uma usina para o município?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Positivo.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Por acaso houve algum... Foi dirigido aos funcio-

nários da usina a construção dessas casas? Eles foram chamados prioritariamente para a 
associação de mutirantes?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Não. Foi por inscrição. Não é foi essa... É, foi 
por inscrição. Até... Como fala? Do processo ali de autoconstrução, a pessoa tem que morar 
até dois anos na cidade. Então o que a gente pensava? As pessoas se inscreveriam que 
moravam na cidade ganhariam a casa e essas casas que moravam ficariam vazias.

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Perfeito. Só para recordar do início de vosso depoi-
mento, V. Exa. disse que um dos vereadores inclusive mais entusiasmados durante o proces-
so da comissão processante era um parente do vice-Prefeito seu. É isso?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Como que é o negócio?
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Você disse que havia um vereador parente de um 

vice-Prefeito. É isso? Filho? Filho do vice-Prefeito?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Sim.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Perfeito. Eram só essas questões. Muito obrigado.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Deputado Bruno. Só uma questão de ordem, Sr. Pre-

sidente, para esclarecer. Eu estou curioso aqui, porque a gente assiste frequentemente e lê 
que pessoas que ganham e perdem licitação, entram na Justiça, recorrem quando se enten-
dem prejudicadas. Existe uma firma Pontual. É isso?

O SR. ENIO TATTO – PT – Pontal.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Ganhou uma licitação de 700 mil reais. A licitação 

não tem e não teve nenhuma irregularidade. V. Sa. rescindiu o contrato e não aconteceu 
nada? A empresa aceitou tranquilamente essa rescisão de um contrato legitimamente 
ganho?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Não recorreu. Agora, eu não sei o que ele 
pensou. Agora, é o seguinte. Estava aquele problema da Operação Pomar, da investigação, 
um monte de gente... A pessoa não recorreu. Não sei. Mas o advogado nosso achou melhor 
rescindir o contrato. Não tinha irregularidade.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – O contrato não tem nenhuma irregularidade. Eu 
estou tentando entender. Um contrato. Uma licitação pública. Essa pessoa entra. Nós esta-
mos acostumados a ver pessoas que perdem licitação e entram na Justiça, bloqueiam, obri-
gam a refazer a licitação, questionam pontuação, valores. Essa empresa ganha um contrato 
legítimo, lícito. V. Sa. que fez a licitação, e aí eu queria entender, só para complementar essa 
pergunta, até para que entenda em outras e eu espero que de fato esses Prefeitos possam 
vir aqui e o seu depoimento vai ser muito importante para nos orientar inclusive em como 
avaliá-los. V. Sa. tem clareza de que não houve nenhuma irregularidade, o Ministério Público 
tem clareza de que não houve nenhuma irregularidade. Eu queria até entender quais são os 
mecanismos jurídicos que suportaram essa sua decisão, para rescindir um contrato legítimo, 
um contrato correto. E V. Exa. entende agora. A pergunta é essa: V. Sa. não tem receio de 
que sustentado na sua fala inclusive essa empresa possa amanhã, legitimamente, ingressar 
em juízo e pedir de V. Sa. o ressarcimento dos prejuízos que seguramente ela teve com essa 
rescisão? Porque V. Sa. está dizendo que o contrato é legítimo, que não havia nenhuma irre-
gularidade. Portanto, a firma vencedora era merecedora da execução do contrato. Se eu sou 
advogado hoje da empresa, eu entro amanhã com uma ação de ressarcimento e V. Sa. vai 
ter que pagar um valor pesado, porque V. Sa. está de público aqui, em juramento, reconhe-
cendo que a rescisão foi indevida.

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Então, o aspecto jurídico eu não conheço; nem 
perguntei para o meu advogado. Seria bom que ele estivesse aqui, ele explicitaria para o 
senhor totalmente como que foi o processo da coisa.

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – O senhor disse que foi por causa da questão política 
e não da questão jurídica que houve a rescisão.

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – O quê?
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – O senhor disse que a rescisão...
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Mas quando você rescinde o contrato é o advo-

gado que faz a rescisão. A política por conta da pressão política.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Mas o motivo da rescisão foi o motivo político e não 

jurídico. Isso o senhor disse.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Concluiu?
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Ainda estou dentro dos meus 10 minutos, Presiden-

te?
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Não, não. Eu só quero perguntar se V. 

Exa. já concluiu.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Eu concluí, só queria que...
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Que ele respondesse às suas perguntas. 

Eu vou fazer a indagação das perguntas que ele fez, depois eu passo a V. Exa. a palavra.
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poder de determinar uma rescisão; ele pode até opinar, mas determinar que se rescinda o 
contrato, para mim o deputado está como eu, que me parece que também não é bacharel 
em direito, eu não sou, mas para mim é chocante. Então dentro desse quadro eu pediria a 
minha assessoria que fizesse também um requerimento, no sentido de que o próprio CDHU 
nos fornecesse o porquê dessa rescisão para a gente saber o que está embutido, porque até 
um determinado momento, com toda sinceridade, eu achei que a presença do Prefeito era 
desnecessária. Porém, quando ele começou a explicar como é que as coisas aconteceram, 
nós começamos a ver alguma coisa dentro da mesma linha do Deputado Tatto que pode nos 
esclarecer e nos dar mais razões para a gente continuar nessa investigação. Então eu gosta-
ria depois de fazer esse tipo requerimento para envolver o CDHU e que ele nos fornecesse, 
Milton Flávio, o porquê dessa decisão.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Deputado Antonio Mentor, V. Exa. pode 
terminar o seu pronunciamento.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Obrigado pela contribuição, Deputado Vitor Sapien-
za.

Eu queria continuar me referindo ainda ao Narandiba B. Durante o processo de 
construção do Narandiba B, Sr. Gabriel, houve algum questionamento sobre a regularidade 
desses procedimentos?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Eu não entendi a pergunta.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Durante o processo de construção em regime de 

autoconstrução do Conjunto Narandiba B, houve algum questionamento de eventuais irre-
gularidades no processo, na medição, no controle da qualidade, enfim, houve algum ques-
tionamento a sua administração?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Não, não. Não houve. Era efetuado assim. O 
pessoal vinha; o pessoal do CDHU ou contratado por eles vinha, olhava a obra, media, via 
se estava tudo certo e liberava o pagamento. Da mesma forma, nobre deputado, o Naran-
diba C, entendeu? Eles vinham, olhavam, eles tinham o encargo de olhar a obra, eles que 
tinham a responsabilidade de olhar a obra e ver se estava bem feito ou não. Tanto que nós 
executamos a obra do Narandiba B e com um ano e cinco meses nós acabamos a obra.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eram pessoas da CDHU ou eram pessoas de outra 
empresa encarregada de fazer a fiscalização da obra?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Então, eles vinham em nome do CDHU, agora 
a gente não consegue saber se era funcionário efetivo da CDHU ou era empresa contratada 
por eles, mas era, assinava pelo CDHU.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Com o nome do CDHU?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – É.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Durante esse período da construção, um ano e cinco 

meses?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – É, por aí, mais ou menos. Menos de dois anos.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Nunca houve nenhum questionamento a respeito 

de nenhuma irregularidade, nada? Tudo passou tranquilamente? Enquanto era a FT que 
estava tocando a obra não houve nenhum questionamento em momento algum?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Não. Nunca houve questionamento. Vinha, 
media, vinha o dinheiro e a gente repassava.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Preço dos materiais, processo construtivo, nenhum 
questionamento?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Nunca houve questionamento.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Era tudo bem. Com a FT estava tudo em ordem?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Tudo certo.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – As coisas começaram a se complicar na medida em 

que a FT deixou de participar da licitação?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – E daí, as outras empresas que ganhavam eles 

vinham... Depois que instaurou essa Operação Pomar, aí eles vieram com gosto de gás. Os 
fiscais da CDHU encontrando irregularidade em tudo. Até o presente momento não tinha. 
Mas aí depois...

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Com a FT não houve problema?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Não.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Com a Pontal Engenharia aí sim?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Aí sim.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – É interessante. Posso continuar?
Sr. Gilberto, V. Sa. tinha, revelou aqui que veio a CDHU fazer uma solicitação de mais 

57 unidades para Narandiba. V. Sa. se recorda com quem falou aqui em São Paulo?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Ah! Difícil lembrar agora. Eu conversei com o 

Negri, parece.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Quem?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Negri.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Negri? Barjas Negri?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – É. Barjas Negri.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Era o Presidente da CDHU na ocasião?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Eu acho que era. Eu não me recordo.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Nessa reunião, o senhor se recorda como foi a con-

versa? Tem algum dado que pudesse nos ajudar?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Ah! Não consigo lembrar assim; o que foi con-

versado eu não consigo lembrar.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Na região havia alguma representação da CDHU?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Tinha em Presidente Prudente.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Nessa representação da CDHU o senhor se reporta-

va a alguém especialmente lá?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Tinha um gerente regional que eu não consigo 

lembrar, mas ele que reportava, conversava, direcionava.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Se eu disser o nome o senhor pode confirmar?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Posso tentar lembrar. Era o gerente regional do 

CDHU.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Seria o senhor Climério?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Não. Eu acho que ele não era gerente, não.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Deputado, com todo respeito a V. Exa. 
eu quero nominar aqui a presença do Deputado José Cândido, que nos honra com sua pre-
sença. Seja bem-vindo a esta nossa sessão, Deputado José Cândido.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Quero saudar também o Deputado José Cândido 
e dizer que o debate ganhou aqui uma outra coloração até porque talvez o ex-Prefeito de 
Narandiba que hoje participa desta sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito seja o 
único ou um dos únicos Prefeitos ou ex-Prefeitos envolvidos aí nesse debate que tenha na 
sua sigla o Partido dos Trabalhadores. Então, evidentemente, que aqui todos nós fazemos 
política e temos os nossos compromissos partidários, e vamos respeitar esses compromissos. 
Daí porque as indagações sobre a memória do nosso depoente são tão frequentes, quando 
na última reunião que nós tivemos aqui nós tivemos um depoente que sofria de amnésia 
profunda, não se recordava nem o nome da rua onde ele morou na época dos fatos. Mas 
também isso evidentemente é um direito até que o depoente tem de não manifestar opini-
ões que possam lhe trazer problemas. Faz parte dos direitos do depoente.

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Só como réu, excelência; não como testemunha.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Mas mesmo como testemunha, Deputado Bruno 

Covas, ele também pode deixar de responder...
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Não pode.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Pode.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Não pode.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Bom, essa é sua opinião, vou respeitar e quero que 

o senhor respeite a minha também.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Não é opinião, deputado. É lei. Isso não se trata de 

opinião. Ninguém pode deixar de responder perguntas aqui. Isso é lei e é para isso que 
serve...

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Sr. Presidente, está com a palavra o Deputado 
Bruno Covas? O senhor deu a palavra ao Deputado Bruno Covas?

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Que eu saiba o Bruno Covas fez uma 
indagação a V. Exa. e V. Exa. permitiu. Isso é uma coisa normal no parlamento. Esta Casa é 
uma casa de diálogos.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Mas presidente...
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Deputado Antonio Mentor, V. Exa. tem 

todo direito de dizer: Presidente, eu quero que garanta a minha palavra e eu garantirei. 
Agora, se V. Exa. escuta, retruca, mantém o diálogo, isso é uma coisa normal no parlamento. 
Isso faz parte dessa boa convivência entre nós.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – É uma ótima convivência entre nós, mas é preciso 
haver regra e respeito. Regra e respeito. Quando o deputado estiver usando a palavra, ele 
poderá participar do debate, desde que autorizado por aquele que tem o uso da palavra 
garantido pelo presidente. É assim? É assim que vai ser?

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – É assim que tem sido sempre. Agora, 
antes disso eu acho que tem aqui uma convivência que a gente tem que manter. Nossa 
relação aqui tem que ser fraterna. É assim que a gente tem que fazer dentro do parlamento: 
buscar as respostas, mas com respeito. E não há nada aqui que fira a ética de alguém inda-
gar alguma coisa.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Fraterna, amistosa, harmoniosa, respeitosa e dentro 
das regras. Insisto que seja feito dessa forma para que a gente possa manter a convivência.

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – E assim tem sido. Até porque V. Exa. 

como advogado sabe dos costumes e que aqui nesta Casa existem costumes que passam a 
ser regras.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Perfeitamente. Mas as que valem são as escritas 
nas normas do nosso Regimento Interno.

Queria continuar se puder, para dizer o seguinte. Nós já sabemos por informação do 
nobre Deputado Bruno Covas que a empresa contratada para o Narandiba C foi a Pontal 
Engenharia. E sabemos também que a empresa contratada para o Narandiba B foi a FT 
Construções, que é, na verdade, o pivô das investigações em todo processo Pomar; foi atra-
vés da FT Construções que nasceram as acusações de irregularidades e fraudes nos proces-
sos de construção e na constituição da máfia das casinhas. Portanto, nós não podemos abrir 
mão, de modo algum, de ter conhecimento a respeito dos fatos que ocorreram quando do 
processo construtivo do Narandiba B, porque esse processo, apesar de não ter sido licitado 
pelo depoente, ele se deu na prática durante a gestão do depoente no ano de 2005. Portan-
to, deve o ex-Prefeito ter as informações necessárias, principalmente sobre acompanhamen-
to da obra, processo de fiscalização, medição e pagamento da obra.

Todas as menções feitas ao processo licitatório dizem respeito à carta-convite. 
Portanto, esta não será uma licitação nos moldes convencionais. E parece que o convite às 
empresas ele é feito para o gerenciamento do processo construtivo.

Claro, deputado.
O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Me permite um apartezinho, Deputado Mentor?
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Deputado Mentor, V. Exa. concede?
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Concedi a palavra.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Ah! É bom que o senhor afirme. Vou 

estar perguntando agora.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Não precisa perguntar para mim, não. Eu concedi 

imediatamente. O Deputado Vitor me solicitou e faria a mesma coisa ao Deputado Bruno 
Covas, se ele tivesse me pedido.

O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Normalmente, no contrato do CDHU, dentro do 
raciocínio do Deputado Milton Flávio, não foi somente a Prefeitura ou os interessados na 
construção que vieram a perder. O CDHU também perdeu. Perdeu porque ele interviu, deu 
dinheiro. Seria interessante, porque é a primeira vez eu ouço na minha vida, e eu não sou 
advogado, que alguém venha a rescindir contrato porque o Ministério Público pediu. Seria 
interessante, mesmo porque, Deputado Mentor, deve estar ocorrendo um outro processo 
de ressarcimento de prejuízos; se não for da empresa construtora, deve ter sido também 
do CDH, mesmo porque os coitados dos mutuários também deram tempo, dinheiro. Então 
que a gente, dentro daquilo que é requerido que a gente requeresse também ao CDHU uma 
cópia da rescisão contratual que ocorreu em decorrência de um pedido, na minha manei-
ra de ver, isoladamente, absurdo do Ministério Público, mesmo porque ele não tem esse 
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sobre a execução da obra, não senti em nenhum momento que houvesse críticas que V. Sa. 
tenha apresentado àquela empresa que executou a obra; por que também ela, também ela 
não recebeu a carta-convite?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – É fácil de responder. No meio do trâmite, é 
claro que para acabar essa obra em menos de dois anos nós estivemos cobrando, eu cobra-
va ou o fiscal cobrava. Está certo? E, na época, as pessoas já falavam, algumas pessoas 
falavam da empresa, falavam alguma coisa. E nós achamos melhor não mandar para eles. 
Não tinha muito contato com eles. Então, o único contato, para receber o dinheiro, não era 
nem o pessoal da empresa, era um funcionário que vinha e pegava o cheque da Prefeitura, 
a gente repassava automaticamente.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Vocês não tinham muito contato, mas era o único 
contato que você tinha e era a única empresa que fazia casa na sua cidade. Podia não ser 
muito, mas era o único contato que você tinha e você preferiu nem entregar a carta-convite 
para eles?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Exatamente.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Está bom. Só para saber.
O SR. ENIO TATTO – PT – Pela ordem, senhor Presidente. Com a permissão do nobre 

Deputado Antonio Mentor.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Estou devolvendo a palavra.
O SR. ENIO TATTO – PT – Sr. Presidente, primeiro só para o Sr. Gabriel esclarecer. 

Quando a gente falou Barjas Negri, o responsável pela construção de autogestão era o Sr. 
Arnaldo Negri. Só para corrigir. E ele era o responsável inclusive para emitir as OIS, Ordem 
Inicial de Serviço.

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Positivo.
O SR. ENIO TATTO – PT – Só para esclarecer.
O que eu estou percebendo, Sr. Presidente, e eu queria que o Prefeito desse o seu 

parecer, que quando há esses pedidos de construção de casas nesses municípios, princi-
palmente municípios pequenos, como é o caso de Narandiba, o papel da Prefeitura e do 
Prefeito ele não tem papel nem de fiscalizar. Pelo que eu percebi que o senhor colocou aqui 
é que as empresas Tjofran, LBR, do consórcio, elas faziam a medição, faziam a fiscalização e 
simplesmente chegavam e davam o preço, o valor para a Prefeitura pagar. O papel da Pre-
feitura era pagar e mais nada?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Papel de confiança. Eles davam tudo, vinha o 
valor já, inclusive a nota vinha no valor certinho.

O SR. ENIO TATTO – PT – Então se tivesse alguma irregularidade a Prefeitura não 
tem nem condições de acompanhar e de saber o que está acontecendo?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Confiava no CDHU.
O SR. ENIO TATTO – PT – Era isso. Era só para tirar essa dúvida.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Para concluir, senhor Presidente. Para reafirmar aqui 

a relação da LBR-Tjofran se dava com a Prefeitura ou com a CDHU? Quem contratou a LBR 
e a Tjofran?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – A CDHU.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Foi a Prefeitura ou a CDHU?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – CDHU.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Sempre a CDHU.
Gabriel, aqui a gente está em busca da verdade em relação a esses episódios que 

marcaram o trabalho da CDHU na Região de Pirapozinho e aí surgiram inúmeras denúncias, 
tendo como centro dessas denúncias a LBR-Tjofran e a FT Construções. Na ocasião em que 
V. Exa. solicitou a construção de mais 57 unidades, já havia denúncias, já havia algum tipo 
de consideração relativa à empresa FT Construções, colocando em dúvida sua idoneidade, a 
execução de irregularidades? Já existia na época em que o senhor contratou a Pontal Enge-
nharia, já existia alguma insinuação à FT Construções?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Não. Não existia nada, não.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Os Prefeitos da região têm algum consórcio, têm 

algum fórum de debate onde eles se reúnem e discutem as questões relativas à região?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Tem a Unipontal.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Quantas cidades se reúnem ali?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – 32 cidades.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Nessas 32 cidades, esses projetos de construção em 

regime de mutirão da CDHU aconteceram nas 32 ou...?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Eu não me recordo o número, mas em bastan-

te, mais da metade.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Os Prefeitos nas ocasiões em que se reuniam para 

debater os assuntos da região pautavam essas demandas por habitação?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Não. Nunca foi pautado não.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Em nenhum momento V. Sa. conversou com 

nenhum Prefeito da região com relação a esses procedimentos da CDHU e esses processos 
construtivos nas cidades, demandas, olha eu pedi tantas casas e ele vai me dar tantas, ou a 
CDHU está me prometendo para quando, nunca isso foi comentado?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Eu não me recordo. A gente não comentava 
não. Só falava... Falava assim que tinha o sistema da construção, mas assim detalhes não 
reportava, não.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Está bom. Estou satisfeito.
O SR. ENIO TATTO – PT – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Eu estou inscrito e vou fazer minhas 

perguntas, já tinha anunciado isso.
Eu queria primeiro dizer para V. Exa., para V. Sa., que eu acho que foi importante 

trazê-lo aqui para ouvir seu depoimento. Mas queria ouvir uma complementação.
Primeiro, porque V. Sa. é funcionário da Prefeitura e já era antes de ser Prefeito. V. Sa. 

fez aqui na identificação.
Segundo, V. Sa. é formado em um curso superior, então não é um Prefeito às vezes 

que tem dificuldade de entender o seu papel de Prefeito.
E eu queria dizer o seguinte. Quando nós convocamos V. Sa. a vir aqui, primeiro V. 

Sa. com a sua formação deveria ter é muitas informações para nos trazer. Não dúvidas, nem 
falta de lembrança.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Esse senhor Climério teve algum contato com vossa 
senhoria?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Comigo não. A gente sabe pelos jornais.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Mas o senhor conhece esse senhor Climério? Já 

ouviu falar?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Já ouvi falar. Mas eu não... Eu conheço ele, mas 

não tive relação.
Inclusive, deputado, hoje extinguiram a regional de Presidente Prudente, depois de 

todo esse tumulto, e passaram até para Bauru, o que até prejudicou a região. Agora quando 
quer alguma coisa tem que ir atrás de Bauru.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Deputado Antonio Mentor, V. Exa. con-
cluiu?

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Ainda não.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Então, por favor.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – O senhor quer que eu conclua ou eu posso continu-

ar?
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Quero que V. Sa. conclua. V. Sa. quem 

estava apressado.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu não. Eu estou formulando aqui as minhas inda-

gações. Mas, sempre obediente às suas orientações, se o senhor quiser que eu conclua, eu 
concluo. Se for um pedido seu, eu atendo. Eu imagino que eu esteja ainda dentro do meu 
tempo regimental.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Não, não. Fique tranquilo. V. Exa. pode 
ficar tranquilo. Não tem nenhum problema.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Isso...
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Eu sei disso.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Isso V. Exa. não precisa nem me impedir.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – V. Exa. é uma pessoa da maior tranquili-

dade. Eu tenho inveja de vossa excelência.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu também tenho. Eu uso V. Exa. como meu espelho 

para manter essa tranquilidade que marca a minha conduta aqui nesta Casa, eu me referen-
cio sempre nas minhas avaliações no comportamento do meu presidente, Presidente desta 
Comissão Parlamentar de Inquérito, uma pessoa extraordinária.

Senhor Gilberto... Perdão. Sr. Gabriel, o modelo de carta-convite nessa licitação, ape-
sar de o valor ser aproximadamente aí de 700 mil reais, segundo sua projeção, por que este 
modelo de licitação, se numa obra deste porte nós deveríamos ter uma licitação de outra 
modalidade? O senhor imagina por que tenha sido feito? Não apenas lá em Narandiba, mas 
em todas as outras cidades as informações que nós temos é que todos os processos licitató-
rios foram feitos no modelo carta-convite.

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Na nossa época lá, não sei se era direciona-
mento ou alguma coisa assim, mas nós demos carta-convite para várias empresas e era 
destrinchada, parece, essa carta-convite: uma parte para mutirão, uma parte para material e 
uma parte para empresa. Um negócio assim. E aí nós não enviamos para essa FT.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Esse procedimento não corresponderia ao fraciona-
mento da licitação?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – É. Pode ser.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – E o fracionamento de uma licitação significa uma 

irregularidade à Lei 8666?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Significa.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – E V. Sa. como Prefeito de uma cidade pequena, e a 

gente sabe o funcionamento de uma cidade pequena, normalmente a grande maioria dos 
processos passam pela mão do próprio Prefeito. Tem uma assessoria ali pequena, mas essas 
autorizações normalmente são dadas pelo Prefeito. Não é verdade isso?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Positivo. Cidade pequena é assim mesmo.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Deputado Mentor, V. Exa. me dá um aparte de um 

segundo?
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Com o maior prazer, Deputado Milton Flávio.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Eu só queria aproveitar o raciocínio que V. Exa. está 

conduzindo, achei interessante. O Prefeito se louvou ainda há pouco de que embora não 
tenha sido ele que tenha feito a licitação, a carta-convite, não sei como foi a primeira moda-
lidade, mas que em um ano e cinco meses V. Sa. concluiu as casas.

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – É, mais ou menos em um ano e oito meses. 
Menos de dois anos.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Eu estou acompanhando esse diálogo entre V. Sa. e 
V. Exa., Deputado Mentor.

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Pois não.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Em nenhum momento houve nenhum tipo de 

questionamento sobre as condições em que esse contrato com a FT foi executado: nem da 
Câmara, nem do Ministério Público e nem da própria Prefeitura. Em nenhum momento pelo 
que eu senti V. Sa. questionou a execução da FT. É isso mesmo?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Não, eu não questionei, por causa que é o 
seguinte: vinha o pessoal do CDHU, acompanhava a obra.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Não. Esquece. V. Sa. não sentiu, em nenhum 
momento, nada. Ao contrário. O processo correu rapidamente, pelo que eu entendi. É isso?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – É. No momento eu não sentia nada. Vinha 
ordem de pagamento, eu repassava o dinheiro para a firma.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Não. Mas a obra andou bem.
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Andou. Eu fui umas duas vezes lá ainda ques-

tionar por que estava demorando, mas a gente cobrava.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Tudo bem. Só para um esclarecimento, Por que V. Sa. 

não encaminhou também à FT, que era a empresa que fez a primeira parte, o Narandiba B, 
por que ela não recebeu a carta-convite de vossa senhoria?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Por que como?
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – V. Sa. disse que não encaminhou a ela uma carta-

convite. Por quê? Tendo sido ela a empresa que, pelo que eu entendi, executou a obra num 
tempo razoável; se não existia nenhum tipo de questionamento de ninguém e nem de V. Sa. 
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O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Eu perguntei por que o senhor não 
rescindiu o contrato? O senhor não fiscalizou. E veja bem. Eu vou falar aqui. O senhor como 
funcionário da Prefeitura há muito tempo, eu já sabia quem era bom e quem não era. Por-
que dentro de uma Prefeitura a rádio peão fala: Fulano de tal é o maior boleiro do mundo, 
fiscal isso, fiscal aquilo. Você sabia de tudo. Você sabia qual era o engenheiro lá que não 
merecia confiança. Você sabia. O seu vezero(?) estava lá na frente. Então por que o senhor 
não fiscalizou?

A questão dos preços. Quais são as questões dessas obras que a FT fazia? Era super-
faturamento de material; era licitação dirigida; compra dirigida; e outras falcatruas. Ora, 
se eles já vinham fazendo isso há algum tempo, provavelmente nessa sua também tinham 
feito e V. Sa. não viu, não colocou gente, ainda mais do seu adversário. Ora!

A outra coisa é a seguinte. E o povo? O PT é um partido que tem uma relação muito 
próxima com movimentos. E se tinha um movimento de mutirantes eu ia na casa do pesso-
al. Eu ia lá: e aí, menino, como é que está? Vamos lá! Anima; questionava. Você não fazia 
isso?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Os mutirantes participavam da obra. Os muti-
rantes participavam da obra, nunca falaram nada. Nós demos a estrita confiança para o 
pessoal do CDHU que vinha e media a obra. Em uma cidade pequena não tem técnico 
especialista em construção. Você dava confiança para o órgão público que é o CDHU. Infeliz-
mente posso até ter pecado. Depois que deflagrou todo esse problema aí descobrimos que 
a CDHU não tinha lá o respaldo suficiente para comandar uma obra, mas até o presente 
momento para mim a CDHU era de suma confiança. Então vinha um laudo e a gente pas-
sava. Então eu pequei nisso. Eu confiei estritamente, muito no CDHU e acabei aí fazendo a 
obra, terminando a obra, o pessoal mora na casa. Tanto que nem sabia que ainda pedi mais 
57 casas.

O SR. ENIO TATTO – PT – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tem V. Exa. a palavra. Ele ainda não res-

pondeu todas as minhas perguntas, mas tudo bem.
O SR. ENIO TATTO – PT – Sr. Presidente, eu queria só fazer uma colocação. Como diz 

lá na roça, quando eu trabalhava na roça, o senhor está querendo colher jabuticaba em pé 
de amora. Eu acho que nós estamos dando – mais uma frase popular, nós estamos gastan-
do chumbo com passarinho morto. É óbvio e dá para compreender inclusive com a vinda 
do Prefeito Piffani, lá da outra cidade, que esse modelo de construção do CDHU, o Prefeito, 
principalmente Prefeito de cidade pequena, o poder dele é pífio, a influência dele é pífia, é 
zero. Quem comanda tudo isso é o CDHU, é a diretoria regional do CDHU e as empreitei-
ras que ganham. O problema da cidade do Prefeito Gabriel só foi levantado pela Câmara 
Municipal quando se sentiram feridos por que não foi a FT que ganhou a concorrência, 
que entrou uma outra empresa, e aí começou todo esse processo. Quando eu falo que nós 
estamos gastando chumbo com passarinho morto é porque nós temos que parar de ouvir 
Prefeito, no caso do Sr. Gabriel e até do Sr. Piffani, apesar de o Sr. Piffani estar incluído no 
processo, no inquérito, teve escuta que ele recebeu valores, mas nós temos que começar a 
pegar peixe graúdo. Nós temos que começar a ouvir, convocar aqui a diretoria do CDHU; 
nós temos que convocar aqui os engenheiros, os donos da FT e outras empresas. Aí a gente 
começa a caminhar com esta apuração, com esta CPI do CDHU. Caso contrário, V. Exa. está 
fazendo uma pergunta para o Prefeito, só que lá nem o FT teve denúncia dessa obra de 
construção da etapa do conjunto B. É lógico que não teve denúncia! Porque quem fiscaliza-
va...

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Deputado Enio Tatto, por favor. V. Exa. 
pediu a palavra, então V. Exa. se dirija. Se V. Exa. vai fazer as perguntas a ele, que faça as 
perguntas. A mim? V. Exa. está me indagando?

O SR. ENIO TATTO – PT – Estou concluindo.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Indagando a mim? V. Exa. está errado. 

O depoente é o Prefeito Gabriel. Não venha me indagar. V. Exa. está me indagando, me cri-
ticando?

O SR. ENIO TATTO – PT – Só concluindo. Nesse caso de Narandiba não teve denún-
cia, mas nem da FT. Por quê? Porque a Tjofran e a LBR que fiscalizava e que fazia as medi-
ções passava as medições juntamente com a FT e o Prefeito simplesmente faz o cheque e 
assina. Não tem poder de fiscalização. E não tinha nem denúncia lá na cidade dele. Mas 
nem da FT e nem desse conjunto B, Narandiba B. Tanto é que o Ministério Público olhou e 
não apurou nada. Então o questionamento do Prefeito é o quê? O senhor não fiscalizou? 
O senhor não foi atrás? O senhor não esteve na obra? Mas até agora não teve nada de 
denúncia! Não teve nada de denúncia! Por quê? A maracutaia é tão bem feita que o Pre-
feito não participa de bulhufa nenhuma. Quem participa é o CDHU, o consórcio que ganha 
para fiscalizar, fazer as medições e a empresa que contrata. Então nós temos que ouvir esse 
pessoal, aí a gente vai apurar realmente os problemas. E não aprovar aqui apenas Prefeito 
que chega aqui e realmente fica com as mãos atadas, não tem poder nenhum, não influen-
ciou em nada; simplesmente fez a licitação e quando o Prefeito fez e chamou uma empresa 
que não está no esquema, sofreu a cassação; teve que renunciar. É isso que aconteceu. 
Parar de achar, de querer dar uma desviada. Daqui a uns dias vamos chamar um outro Pre-
feito aí, vai chegar aqui na mesma situação, sem poder nenhum, doido para construir meia-
dúzia de casas e o esquema está todo montado lá em cima.

Então, Sr. Presidente, nós temos que aprovar os requerimentos, chamar os convo-
cados desses requerimentos para a gente ir no cerne dessa questão, aquelas pessoas que 
realmente têm problema e fazem parte de toda essa maracutaia. Os consórcios que fiscaliza 
que faz a medição; as empresas que construíram. Aí a gente vai começar a caminhar e vai 
começar a apurar. Aquilo que Ministério Público fez numa parte e que nós temos que fazer 
nas outras cidades, por exemplo, Rancharia, essas cidades maiores que têm provavelmente 
contrato milhares de vezes maior do que essas Prefeituras.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Deputado Enio Tatto, com todo respeito 
que eu tenho por V. Exa., V. Exa. numa outra sessão, quando falou que o Prefeito não tinha 
condições de escrever um livro e eu disse que o escritor tem direito a pesquisa, V. Exa. disse 
que eu estava advogando a favor dele. Estou achando que V. Exa. está advogando ao vosso 
Prefeito aqui.

E mais. Ora, se para V. Exa. não importa o depoimento dele, para mim importa. É 
uma questão de ponto de vista. E tenho mais o seguinte. A certeza de que ele, conhecendo 
o partido como eu conheço, o partido de V. Exa. é um partido que organiza reuniões com os 

Mas mais do que isso. Tem uma questão aqui que ela é muito séria. V. Sa. falou por 
que não foi convocado o Prefeito anterior que era do PSDB?! E eu perguntaria a vossa 
senhoria: Por que V. Sa. que recebeu um contrato do CDHU não cancelou esse contrato? 
V. Sa. poderia fazer isso, você é o Prefeito, você é autoridade máxima. Você pode dizer o 
seguinte: Eu não quero mais esse contrato. E mais do que isso. Se eu recebesse um contrato 
que foi feito pelo meu adversário, eu ia investigar esse contrato. Era o senhor que tinha que 
investigar. V. Sa. é responsável de ir lá ver a obra. Uma cidade pequena. Uma obra importan-
te. Então eu quero lhe perguntar isso. Por que não foi feita a rescisão desse contrato? Por 
que V. Sa. não foi lá olhar cada passo?

Então é nisso que V. Sa. poderia nos ajudar aqui. Imagina se esse contrato que foi 
feito com a CDHU e com a FT foi objeto depois de investigação, V. Sa. já tivesse denunciado 
ele inclusive no curso desses dois anos que o senhor conviveu com ele e que não sabe de 
nada, não viu. Era feito por alguém.

Ora, veja. Eu se fosse Prefeito eu queria estar lá. Eu queria conhecer os mutirantes. 
Eu fui Prefeito já. Eu ia lá olhar. Eu estava lá em cima. Qualquer coisa. Se tivesse material 
superfaturado. Isso foi uma indicação das investigações que superfaturava material. O 
senhor já sabia. Aqui não! Na minha Prefeitura eu não vou permitir isso. E não só isso. Eu 
iria romper esse contrato. Eu quero aqui que seja feito de forma transparente. Então esse 
era o seu papel. O papel de Prefeito é esse. É autoridade máxima. O CDHU não pode man-
dar no senhor. O CDHU não pode dizer esse aqui é o que o senhor vai querer. O senhor é 
que tem que escolher. O senhor tem que saber o que o senhor vai escolher. Se por acaso o 
CDHU disser: Não! Denuncia.

Então eu quero ouvir por que o senhor não fez a rescisão do contrato se o senhor 
inclusive tinha desconfiança. Porque o senhor diz: traz ele, traz o Prefeito anterior que era 
do PSDB. Suas desconfianças quais são? Por que não fez a rescisão? E por que não fiscali-
zou?

E mais. Essa questão de mutirão, sinceramente. Olha, o senhor falou uma coisa aqui 
que eu fiquei... Que os mutirantes iam alguns dias. Alguns dias. Eu já vivenciei, eu fiz muti-
rão na minha cidade. Fui Prefeito e fiz mutirão. O mutirante todo dia tem que trabalhar. A 
parte dele no contrato era a mão de obra dele. Não tinha essa história de o cara dizer dois 
dias por semana, isso aí é enrolação; isso é um contrato fraudulento. Estão fraudando, estão 
dizendo que é mutirão e não é. É uma empresa que está fazendo.

Então o senhor é uma pessoa inteligente, funcionário da Prefeitura, o senhor sabe. O 
senhor podia nos ajudar aqui trazendo essas informações.

O seu fiscal não viu nada? Essas empresas que viviam fazendo, a FT e outras, não 
ofereceram nada, não houve superfaturamento? O senhor não sabe de nada sobre isso? 
Quer dizer, e o senhor disse que estava preparado para essa. O senhor disse que estava pre-
parado para o Narandiba D. Então fale. Eu acho que o senhor deve contribuir.

Quando o senhor foi convocado aqui foi para nos ajudar, porque aqui não tem parti-
do. O interesse que eu tenho de esclarecimento é o mesmo que todos os outros deputados. 
E como o senhor não é do partido do Governo, provavelmente o senhor traria muitas infor-
mações para a gente. Então para mim é uma surpresa que o senhor esteja aqui e não nos 
informe, ainda mais com o papel de Prefeito, que é um papel de decidir, é a sua decisão. O 
que tiver errado lá o senhor é o responsável. O papel de um contrato foi feito de um Prefei-
to anterior e o senhor não rescindiu, não fiscalizou e ainda não traz aqui nenhuma acusa-
ção. Diz que foi tudo bem, tudo normal. Eu quero ouvir o senhor sobre isso.

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Não é difícil de responder à pergunta do nobre 
deputado.

Por gentileza, o senhor foi Prefeito de município de quantos habitantes?
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Município de 400 mil habitantes. Isso 

não me impedia de em cada obra eu estar lá. Qualquer obra. Eu ia. Eu não mandava enge-
nheiro não. Eu ia. E tem mais uma coisa. Eu procurava ver preço de material. Existe uma 
cosia. Veja bem, eu sou médico e o senhor é agrônomo. Existe a Secretaria de Obras Públi-
cas que me dá indicação de preço de construção. Existe aí uma coisa chamada Secretaria 
de Obras Públicas e o FIT. Tem dois órgãos. Tem jornal publicado em Diário Oficial preço de 
obra. O senhor fazia isso. Tem aí. Diário Oficial sai preço de material. Na sua cidade tinha 
loja. Eu que era Prefeito eu fazia isso, eu fazia essa investigação, eu ia olhar, eu sabia os 
preços todos. Não mandava engenheiro nem fiscal fazer; eu fazia, porque a responsabilida-
de era minha.

O SR. ENIO TATTO – PT – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Vamos ouvir o depoente, por favor.
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Então é... Como o senhor disse, eu sendo enge-

nheiro agrônomo, sendo funcionário público, lutamos, conseguimos ganhar a eleição e todo 
iniciante tem aquela ansiedade, aquele desejo de fazer tudo pelo povo. Via os problemas 
que tinha, assumimos a Prefeitura. O gabinete, no primeiro dia, 50 pessoas, 60, 80 pessoas. 
Parece até mentira, mas é verdade. Prefeitura pequena, de quatro mil habitantes, é 50 pes-
soas, é 70, é 80.

Várias pessoas me indagavam: Gabriel, por que você não faz uma varredura nos 
processos desse ex-Prefeito? É isso, aquilo. Eu falei: Gente, eu vim para administrar o muni-
cípio. E um município com meio milhão de real de dívida, eu vou começar a correr atrás de 
contrato de fulano, ciclano, ciclano. E as pessoas no meu gabinete: Ah! Eu não casa. Ah! Eu 
não tenho casa. Eu não tenho casa. O que eu fiz? Talvez por inexperiência. Hoje, não. Hoje 
eu iria numa Prefeitura, a primeira coisa que eu ia fazer é: Olha, um mês fechado, quinze 
dias fechado. Eu vou revisar tudo que tem para a gente poder fazer. Falhei. Eu devia ter exa-
minado, mas na ansiedade de atender às pessoas eu continuei o contrato e continuei nor-
mal e não via a priori nenhuma irregularidade, porque as pessoas vinham, vinha o pessoal 
fiscalizar, vinha o material, estava tudo certo, e foi continuando. Não é que eu neguei o meu 
ato de Prefeito por ter quatro mil. (Inaudível) Tem hora que eu nem tinha tempo. Eu pequei. 
Deixei o pessoal da licitação olhar as coisas, deixei advogado. Eu, como um Prefeito de 
quatro mil habitantes, não conseguia fiscalizar as coisas. E o senhor com 400 mil habitantes 
tinha tempo assim. Eu acho que o senhor é honrado nessa palavra, porque é duro, numa 
cidade pequena, você ter tempo. Você vai ver doença, e vai em hospital. Infelizmente, cidade 
pequena é assim. Então foi por isso, nobre deputado, que eu não fiscalizei o processo. Havia 
necessidade, a Prefeitura totalmente em dívida, pessoas totalmente carentes, a região sub-
desenvolvida do estado. Então houve essas particularidades aí igual eu disse.

O que mais o senhor perguntou?
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maioria simples, e eu estivesse no meu direito, na certeza que eu não tinha cometido, jamais 
eu renunciaria. Eu iria enfrentar na Justiça, iria provar minha inocência, mesmo que eu pas-
sasse, a Justiça fosse demorada eu perdesse meu prazo de mandato. Mas eu renunciar ao 
mandato que a população me deu? Jamais. Eu estou aqui só respondendo a V. Exa. que me 
fez essa indagação e eu dizendo aqui o que é que eu penso sobre isso. Mas respeito tam-
bém o direito dele de fazer isso, direito dele em fazer isso, mas eu não faria isso.

Eu não sei se tem alguma pergunta mais ao depoente, porque eu acho que esse 
debate a gente tem que fazer, liberar o depoente e fazer o nosso debate interno aqui.

O SR. ENIO TATTO – PT – Senhor Presidente...
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Por favor, então por favor se dirija ao 

depoente e faça a sua pergunta.
O SR. ENIO TATTO – PT – Sr. Gabriel, o contato que o senhor teve no CDHU Regio-

nal seria com o coordenador Sr. Mario Antonio Dale Vedove Moreno? Já ouviu falar desse 
nome?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Já.
O SR. ENIO TATTO – PT – Que é o coordenador do Consórcio LBR-Tjofran.
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Isso.
O SR. ENIO TATTO – PT – É isso mesmo? Está bom. Só queria saber isso.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Quer dizer que o contato que o senhor 

teve foi com ele?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Não! Ele estava lá. Não foi só ele...
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Foi ele quem fez o seu contrato.
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Lógico que não. Contato. Contato. Não é con-

trato.
O SR. ENIO TATTO – PT – Contato com um “t” só.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Mas o senhor contratou? Como foi essa 

relação que o senhor teve com ele?
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Não houve contrato. Houve informações. 

(Inaudível.) O contrato, depois que você pede, faz o requerimento, aí eles aceitam. É aquele 
trâmite que vocês já conhecem. Não foi feito contrato.

Eu gostaria de pedir um aparte.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Pois não.
O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Em respeito à população de Narandiba, afinal 

eu trabalhei lá por três anos e quatro meses e perdi por 20 votos. E se eu tomei a decisão de 
renúncia não foi por minha própria vontade. Minha vontade era enfrentar a Câmara, mesmo 
sendo o filho do vice-Prefeito o pêndulo da balança para o pai dele entrar no meu lugar. E 
eles falavam que era muito melhor, como faltavam poucos meses para a eleição, enfrentar 
uma eleição contra aquela turma que se uniu toda contra mim e renunciar, do que esperar a 
Justiça, porque a gente sabe que a Justiça é morosa, mas se o senhor for lá na minha cida-
de perguntar sobre a minha moral, sobre a minha pessoa, sobre aquilo que eu fiz naquela 
cidade, o senhor pode ter certeza, quando eu vou lá, que hoje eu estou afastado de médico, 
quando eu vou lá as pessoas cercam em 50 ou 100 pessoas e conversam e perguntam se eu 
vou concorrer à eleição. Então eu não renunciei por medo não. Foi porque muitas pessoas 
me falaram renuncia e vamos tentar ganhar na urna que é melhor do que ganhar no tape-
tão.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Mas eu queria então fazer mais uma 
pergunta para vossa senhoria. Ora, o senhor poderia informar se o senhor acha que o pro-
cesso que foi feito na Câmara contra o senhor se deu por conta de o senhor não ter contra-
tado a FT?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Aí eu não consigo falar isso, porque tem um 
processo político. Eu não posso falar precisamente isso. Entendeu? Tem um processo político 
que aí é guerra política.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Mas quanto tempo a empresa que o 
senhor contratou, a Pontal Engenharia, conviveu com o seu governo fazendo as obras?

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Eles conseguiram fazer uns 30 “radier”, levan-
taram umas 15 casas mais ou menos. Em torno de quatro ou cinco meses, por aí.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Muito bem. Respondido. Eu queria 
esclarecer isso porque foi feito aqui algumas afirmações de que essa questão da Câmara 
aconteceu porque não era a FT e era a Pontal. Eu acho que não era bem isso. Mas tudo 
bem.

Alguém tem mais alguma pergunta a fazer para o depoente?
O SR. ENIO TATTO – PT – Só uma pergunta. Não sei como está a pauta aí. Se nós 

vamos apreciar os requerimentos de convocação.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Provavelmente.
O SR. ENIO TATTO – PT – Mesmo porque existe um requerimento de convocação 

do Sr. Mario Antonio Dale Vedove Moreno, que é o coordenador da LBR-Tjofran, que já foi 
pedido vista na reunião passada, e eu acho de extrema importância a vinda desse senhor, 
porque ele era o coordenador do CDHU na região, desse consórcio, e ele aparece, é impres-
sionante como ele aparece constantemente nos autos.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Eu pensei que o senhor ia fazer pergun-
ta ao depoente.

Não havendo mais nenhuma pergunta ao depoente, eu dispenso e agradeço aqui a 
sua presença. Obrigado.

O SR. GABRIEL VASSILIOS PÍPERAS – Eu gostaria de agradecer também à nobre 
Assembleia aí e coloco a minha pessoa à disposição. Desculpa se eu não soube dirimir todas 
as perguntas, mas eu agradeço sobremaneira os senhores terem me atendido bem e com 
respeito.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Obrigado.
Vamos ver agora os outros pontos de pauta.
Nós temos aqui o ponto número dois. Apreciar requerimentos. Quais são os requeri-

mentos?
Nós temos aqui vários requerimentos.
O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Presidente, para a gente ganhar tempo, eu vou pedir 

vista do Antonio Dias Felipe e do Mario Vedove.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Requerimento de Antonio Dias Felipe 

concedido vista ao Deputado Vitor Sapienza.

Prefeitos, que orienta os Prefeitos, os Prefeitos não estão sozinhos; não são um pobrezinhos 
coitados não. V. Exa. fala como se ele fosse um pobrezinho coitado que não mandasse nada. 
Prefeito do Partido dos Trabalhadores? Prefeito do Partido dos Trabalhadores é articulado, 
tem reuniões em Cajamar, se preparam. Então V. Exa. está aqui colocando como se nós 
não tivéssemos aqui a razão de trazer Prefeitos? V. Exa. está falando aqui como se eu fosse 
quem julgasse aqui. Os requerimentos são votados. Aqui é esta Plenária quem decide. Vai 
ser convocado quem a Plenária encontrar que tem razões para ser. E a presença dele aqui 
poderia nos ajudar muito. Quem sabe se V. Exa. tivesse buscado as regionais da região para 
orientá-lo e mexesse com a memória dele, ele pudesse trazer aqui informações que iriam 
confirmar isso que V. Exa. está falando; que o CDHU é responsável; que o CDHU fez maracu-
taia. Mas ele é o responsável. Juridicamente é ele que é o Prefeito. Quando tem um contrato 
feito entre a Prefeitura e a CDHU só existe quando o Prefeito assina. Ele tem autoridade 
para assinar. A Câmara autoriza, tem que ter o terreno. Tem regras. Assim como o Deputado 
Mentor falou de regras, aqui também tem regras. Então não adianta dizer: pobrezinho do 
Prefeito, não manda nada e a CDHU... Não. Prefeito é autoridade máxima e ele tem que ser 
responsabilizado por aquilo que é a obrigação dele e o papel dele como Prefeito. E é o caso 
aqui que está acontecendo.

O SR. ENIO TATTO – PT – Permita-me, nobre Presidente?
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Pois não.
O SR. ENIO TATTO – PT – Me fala uma irregularidade que cai sobre o Prefeito 

Gabriel? Um problema, a não ser a rescisão do contrato até por sugestão do Ministério 
Público. V. Exa. está falando que o Prefeito tinha que fiscalizar e ver as irregularidades!

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Lógico.
O SR. ENIO TATTO – PT – Não existe nenhuma irregularidade em cima do Prefeito.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Mas olha! Você está falando aqui...
O SR. ENIO TATTO – PT – V. Exa. me cita uma irregularidade por que o Prefeito foi 

convocado.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Você está esquecendo. O Prefeito foi 

envolvido nessa questão. V. Exa. está dizendo...
O SR. ENIO TATTO – PT – Ele foi inocentado, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Deixa eu explicar para vossa excelên-

cia. A opinião de V. Exa. é diferente da minha, porque o Prefeito aqui afirmou no começo, 
está aqui nas notas taquigráficas, que essa questão da denúncia do contrato que ele fez 
para o CDHU só aconteceu quando – ele até fala da coqueluche que aconteceu na região, 
as denúncias em relação aos mutirões e aos processos irregulares. Então aí sim. Não foi a 
Câmara que resolveu. Não foi porque a FT não foi contratada. Foi porque o processo de 
denúncia contra esse esquema fraudulento veio à tona e todas as Prefeituras que tinham 
provocado isso...

E olha. Quero dizer para vossa excelência o seguinte. Nós sabemos como é que 
essas coisas acontecem. Quando uma empresa não entra, entra outra em comum acordo. 
Como é que o Francisco do CDHU fez o esquema dele? Ele articulava outras empresas e a 
dele é que ganhava. Havia um conluio entre essas empresas. Então essas questões... Não 
podemos chegar aqui e dizer que o Prefeito é inocente. Quem vai julgar é a Justiça. Nós 
vamos estar ouvindo. Agora, a questão dele...

O SR. ENIO TATTO – PT – Sr. Presidente, o Tribunal de Contas julgou irregular esse 
processo de Narandiba?

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – O Prefeito renunciou. Ele purou fora do 
barco. Isso acontece muito. Lá na Assembleia Legislativa... Lá no Congresso lá em Brasília 
quantos deputados do mensalão renunciaram ao mandato para fugir do processo interno 
que abafaram?! O que é isso? O que é isso, Deputado Enio Tatto!

O SR. ENIO TATTO – PT – Sr. Presidente, o Tribunal de Contas não julgou irregular o 
contrato. O Ministério Público não acatou a denúncia, arquivou. Nós estamos ouvindo um 
Prefeito que não pesa nada contra ele e deixando de ouvir gente importante, gente graúda, 
senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – V. Exa. pode indicar.
O SR. ENIO TATTO – PT – Não desvia o assunto, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Nós não estamos desviando, não. É 

importante. Ele é importante estar aqui. É um Prefeito do PT que poderia trazer muitos 
esclarecimentos para a gente. Eu aprovei, ajudei a aprovar aqui e jamais vou aqui fazer 
nenhuma crítica aos meus companheiros, porque eu respeito a democracia. No dia em que 
o requerimento de V. Exa. for escolhido aqui e votado por maioria, eu não tenho o que criti-
car a decisão dos nossos Pares não. Farei. Mesmo que eu tenha críticas, ficarei aqui à mercê 
da maioria, porque respeito a democracia.

O SR. ENIO TATTO – PT – Sr. Presidente, o processo continuou e foi arquivado, senhor 
Presidente. Não inventa, senhor Presidente.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – V. Exa. me dá um aparte?
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – V. Exa. está com a palavra.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Apenas para dizer o seguinte. Nós temos conheci-

mento de algum outro Prefeito envolvido em denúncias dessa mesma natureza que tenha 
tido a Câmara a iniciativa de cassar o seu mandato, a não ser o Prefeito do PT? Nós temos 
notícia de mais alguma outra Câmara Municipal que também tendo o seu município sido 
envolvido na máfia das casinhas tomou a iniciativa de cassar o seu Prefeito ou foi apenas 
aquele que contratou outra empresa diferente da FT Construções? Isso me leva a compre-
ender, Sr. Presidente, que os motivos que levaram a esse processo de cassação do mandato 
estão ainda por ser esclarecidos, não foram esclarecidos ainda. No mínimo não foram escla-
recidos ainda.

E só para concluir, senhor Presidente. Eu não acho que a gente deva tratar aqui o 
depoente como réu. Em primeiro lugar. Não acho que seja essa a nossa tarefa. Nós deve-
mos obter dele o maior número de informações possíveis, mas sempre tratando de maneira 
respeitosa, porque ele veio aqui, como V. Exa. mesmo mencionou, para nos ajudar, para con-
tribuir com esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Então o ataque, a crítica, a cobrança 
etc., eu não acho que seja cabível neste momento, senhor Presidente. Me permita fazer essa 
observação extremamente respeitosa a vossa excelência.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Eu quero dizer a V. Exa. que o depoente 
veio aqui para nos esclarecer. E digo mais uma coisa no meu julgamento. Ora, eu já fui Pre-
feito. Ainda que a Câmara tivesse aberto um processo, como foi falado aqui, que basta ter 
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O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Solicitar votação nominal.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Como vota o nobre Deputado Antonio 

Mentor?
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – A favor.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Como vota o Deputado Enio Tatto?
O SR. ENIO TATTO – PT – Favorável. É imprescindível a vinda do ex-presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Como vota o nobre Deputado Bruno 

Covas?
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Contrário.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Como vota o nobre Deputado Vitor 

Sapienza?
O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Contra.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Esta Presidência vota contrário.
Derrotado por três a dois.
Requerimento à Comissão Parlamentar de Inquérito. Requeremos, nos termos 

regimentais, que esta Comissão Parlamentar de Inquérito convoque para prestar esclareci-
mentos o Sr. Lair, Presidente da Companhia de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Jus-
tificativa. Recorrentemente a imprensa tem publicado matéria sobre as irregularidades nos 
conjuntos não entregues, conjuntos residenciais inacabados...

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem, senhor Presidente. Solicitar a suspensão 
dos trabalhos por um minuto.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – É regimental. Havendo acordo.
 * *
A reunião está suspensa por um minuto.
 * *
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Reabrindo a sessão, em discussão. 

(Pausa.)
O SR. ENIO TATTO – PT – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tem V. Exa. a palavra.
O SR. ENIO TATTO – PT – Sr. Presidente, o Presidente Lair Krähenbühl eu acho que 

ele deve vir a esta Comissão, mas num momento mais adequado, a hora que avançarmos 
mais, mesmo porque ele é o atual presidente. Então queria pedir vista desse requerimento.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – É regimental.
O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tem V. Exa. a palavra.
O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Eu apresentei um requerimento hoje. Como esse 

requerimento não se refere à convocação e sim à busca de documento que possa vir elu-
cidar os trabalhos desta Comissão, eu pediria o consentimento dos Pares e gostaria que V. 
Exa. lesse e, se fosse o caso, como é pedido de informações, documental, que a gente, se 
fosse o caso, aprovasse.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Eu encaminharia de forma diferente. A 
gente suspende e busca um acordo. Se houver um acordo, a gente coloca.

O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Eu sugeria a V. Exa. que lesse. Como é curtinho, são 
três linhas.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Eu faço aqui a leitura e com a proposta 
do Deputado Vitor Sapienza de incluir na pauta, caso haja acordo.

O SR. ENIO TATTO – PT – Há um precedente de incluir na pauta e outro de aprovar.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Então está aqui.
Requeiro, nos termos regimentais, seja oficiado à Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, no sentido de que seja fornecida a esta 
Comissão Parlamentar de Inquérito informações sobre a rescisão contratual do Conjunto 
Habitacional Narandiba C, situado no Município de Narandiba. Sala das Comissões, 23 de 
setembro de 2009. Deputado Vitor Sapienza.

Então, se houver acordo nós colocamos em votação. Senão, fica para a próxima ses-
são.

Em discussão. (Pausa.) Não havendo discussão, em votação. Tem acordo? Então, os 
que estiverem de acordo permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado.

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem, senhor Presidente. Agora seria... Já apro-
vamos a inclusão. Agora seria a aprovação do requerimento.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Muito bem. Então quero colocar em 
votação o requerimento.

Requeiro, nos termos regimentais, seja oficiado à Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, no sentido de que seja fornecida a esta 
Comissão Parlamentar de Inquérito informações sobre a rescisão contratual do Conjunto 
Habitacional Narandiba C, situado no Município de Narandiba.

Em discussão. (Pausa.) Não havendo discussão, em votação. Os que estiverem de 
acordo permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado.

Não havendo mais nenhum assunto a ser debatido, dou por encerrada a presente 
sessão, agradecendo aos presentes. Aos Deputados Vitor Sapienza, Deputado Bruno, nobre 
Deputado Antonio Mentor e V. Exa. nobre Deputado Enio Tatto, além dos excelentíssimos 
outros deputados.

 * *
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
CDHU
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
30/09/2009
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Bom-dia a todos.
Havendo número regimental, declaro aberta a 8ª Reunião da Comissão Parlamentar 

de Inquérito constituída com a finalidade de investigar denúncias de fraudes em licitações 
para a construção de casas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano 
(CDHU).

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tem V. Exa. a palavra.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – É para solicitar a dispensa da leitura da Ata da reu-

nião anterior.

O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – E Mario Vedove.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Mario Antonio Vedove Moreno concedi-

do vista.
O SR. ENIO TATTO – PT – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tem V. Exa. a palavra.
O SR. ENIO TATTO – PT – Se eu não pedi na vez anterior, queria pedir vista em con-

junto.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – É regimental. Concedido vista em con-

junto ao Deputado Vitor Sapienza e ao Deputado Enio Tatto.
Nós temos aqui ainda outros requerimentos. Vamos colocar em discussão e votação.
Requerimento. Requeremos, nos termos regimentais, que esta Comissão Parlamentar 

de Inquérito oficie ao Exmo. Sr. Lair, Presidente da Companhia de Desenvolvimento, para 
fornecer a relação de todos os empreendimentos da Companhia de Desenvolvimento Habi-
tacional e Urbano, com as seguintes informações: nome do empreendimento; localização; 
data do contrato; valor do contrato; situação do empreendimento; regularização dos empre-
endimentos do CDHU. Justificativa. Essas informações podem contribuir para esclarecer a 
real situação do empreendimento. Assinam: Deputado Antonio Mentor e Deputado Enio 
Tatto.

Em discussão. (Pausa.) Não havendo discussão, em votação.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tem V. Exa. a palavra.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Solicitar a votação nominal.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – É regimental.
Como vota o Deputado Antonio Mentor?
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – A favor.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Como vota o nobre Deputado Enio 

Tatto?
O SR. ENIO TATTO – PT – É requerimento de documentação para a gente tomar 

conhecimento. Favorável.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Como vota o nobre Deputado Bruno 

Covas?
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – A requerimento de todos os empreendimentos da 

CDHU votamos contra.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Como vota o nobre Deputado Vitor 

Sapienza?
O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Voto contra.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Esta Presidência vota contra também.
Derrotado por três a dois.
Requerimento. Requeremos, nos termos regimentais, que esta Comissão Parlamentar 

de Inquérito o fornecimento pelo CDHU do inteiro teor dos documentos abaixo menciona-
dos, bem como preste as informações solicitadas: contrato 1.030300/6.00.00.00/6103, assi-
nado em 18 de fevereiro de 2003, referente à contratação do Consórcio Mati Habi, Lote 11, 
em Marília, Presidente Prudente, no valor de 11 milhões e 64 mil 672 reais e 36 centavos; 
todos os aditamentos desse contrato; valores pagos mensalmente; valores específicos de 
quanto foi pago mensalmente pelo empreendimento nos quais agia a máfia do CDHU da 
Região de Presidente Prudente; inteiro teor do processo provisório 302.632/2008, no qual 
o CDHU concordou com a proposta do Consórcio Mati Habi em ressarcir à empresa apenas 
o valor de 633 mil 547 e 25 centavos, em 10 vezes, por falha da execução do contrato n. 
1.030300/6.000000/6103; quando os prejuízos ao erário público são bem superiores a essas 
cifras. Seguem em anexo publicação do mencionado acordo na página 24, Diário Oficial, 
empresarial, de 04 de janeiro de 2009, quando o contrato é dado como rescindido. Assina 
Deputado Enio Tatto.

Em discussão. (Pausa.)
O SR. ENIO TATTO – PT – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tem V. Exa. a palavra.
O SR. ENIO TATTO – PT – Sr. Presidente, apenas em 20 segundos. Se o requerimento 

foi rejeitado por conta de muitos contratos do CDHU, esse pedido dessa documentação é de 
apenas um contrato. Então eu imagino que a Comissão deveria ter acordo e aprovar.

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tem V. Exa. a palavra.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Este deputado solicitou vista desse requerimento na 

reunião passada até para verificar do que se tratava. Tendo em vista que trata do foco da 
CPI, vamos votar favorável ao requerimento.

Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado.
Requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo Requerimen-

to 1506/2007. Requeremos, nos termos regimentais, que esta Comissão Parlamentar de 
Inquérito convoque para prestar esclarecimentos o Sr. Goro Hama, ex-presidente da CDHU 
– Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano. Justificativa: O Sr. Goro Hama 
acusado, processado, em alguns casos condenado em 1ª instância pelas irregularidades no 
período em que presidiu a CDHU, conforme amplamente noticiado pela imprensa. Nesse 
sentido, faz-se necessário esta Comissão Parlamentar de Inquérito ouvi-lo.

Em discussão. (Pausa.)
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tem V. Exa. a palavra.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – É para solicitar vistas desse requerimento.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – V. Exa. já pediu e depois o Deputado 

Enio Tatto também pediu, então não tem mais direito a vista.
O SR. ENIO TATTO – PT – Foi pedido vistas duas vezes?
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Foi pedido vista pelo Deputado Antonio 

Mentor no dia 09/09; foi pedido vista pelo Deputado Enio Tatto no dia 16/09.
O SR. ENIO TATTO – PT – É que nós gostaríamos de apreciar e deixar a vinda dele 

mais para frente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Em discussão. (Pausa.) Não havendo 

discussão, em votação.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tem V. Exa. a palavra.
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O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Queria dar bom-dia ao Sr. José Fernando; a todos os 
deputados; a assessoria aqui presente.

Sr. José Fernando, nessa construção de unidades habitacionais pelo Programa Habi-
teto, nós tínhamos o envolvimento, portanto, da CDHU, das prefeituras, da associação de 
mutirão, e da LBR-Tjofran que fazia fiscalização e da construtora. Tinha diversas pessoas 
jurídicas participando. Queria que V. Exa. pudesse explanar qual é o grau de responsabilida-
de e de atribuições de todos esses entes envolvidos na construção das unidades habitacio-
nais.

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Pois não. Começando pelo município, o 
sistema Habiteto sofreu uma evolução no tempo, mas era um convênio realizado entre a 
CDHU e o município, onde o município era responsável por doar o terreno para o empreen-
dimento, desenvolver os projetos – ou o município ou a própria CDHU, isso num primeiro 
instante; era responsabilidade do município promover a inscrição dos interessados que 
seriam os mutirantes. A responsabilidade do município incluía, num certo momento, a 
energização do empreendimento, a iluminação do empreendimento, a infraestrutura toda – 
guias, sarjetas, drenagem, água e esgoto, e era responsabilidade dele também aprovar esse 
empreendimento, esse projeto nos órgãos competentes, inclusive no próprio município.

Isso era feito um convênio aí por gestões do prefeito, da prefeitura, junto à Secreta-
ria de Habitação ou CDHU, se formalizava um convênio. O terreno só era aceito depois de 
uma vistoria feita por técnicos da CDHU que analisavam a conformidade desse terreno com 
as exigências. Aprovado isso, se assinava esse convênio, que era CDHU e prefeitura, onde a 
CDHU fornecia à prefeitura verba para aquisição de materiais e uma outra verba que incluía 
administração desse empreendimento, aquisição de ferramentas e assessoria técnica ao 
empreendimento.

A responsabilidade da licitação para aquisição dos materiais ou contratação dessa 
assessoria técnica ou eventualmente a montagem dessa assessoria técnica, porque nem 
todas as prefeituras se utilizavam de assessoria técnica contratada. Havia prefeituras que 
montavam essa estrutura com esta verba existente, uma estrutura própria para desenvolvi-
mento do empreendimento. Então, em termos de responsabilidade entre prefeitura e CDHU 
eu imagino que eu tenha...

Houve um processo evolutivo nessa história, e num certo momento essas prefeituras 
nem sempre tinham as condições financeiras para desenvolver a infraestrutura de respon-
sabilidade dela, a CDHU passou também, no próprio convênio, isso num segundo tempo, a 
fazer uma verba, ter uma previsão de uma verba para essa infraestrutura, quer dizer, seria 
uma parte da participação de custos; e na parte de universalização de energia as concessio-
nárias passaram a cumprir uma obrigação de concessão que era energizar o empreendimen-
to; anteriormente as prefeituras tinham que pagar por essa energização, botar posteação, 
esse tipo de coisa. A iluminação permaneceu sob responsabilidade ainda das prefeituras.

Nós fomos contratados para fazer a fiscalização, o acompanhamento e as medições 
– o acompanhamento físico dessas obras. Em que momento nós entrávamos no empreen-
dimento? A CDHU nos dava ordem de serviço para execução de cada empreendimento, nós 
entrávamos nesse empreendimento quando a prefeitura havia passado por todas as etapas 
de aquisição dos materiais, eventual contratação, montagem da sua estrutura técnica de 
assessoria aos mutirantes; eles já haviam feito um plano de trabalho que era o regulamento 
do mutirão, as pessoas já estavam definidas quais seriam as famílias que seriam proprietá-
rias dessa casa futuramente. E eles assinavam um documento – o prefeito, o responsável 
técnico, o engenheiro responsável técnico da prefeitura, porque a responsabilidade técnica 
da execução da obra era da prefeitura, uma assistente social que fazia toda parte social de 
agregação dos mutirantes, da prefeitura, e todos os mutirantes inscritos naquele programa.

Neste momento a prefeitura já havia realizado a terraplanagem; também era de 
responsabilidade dela fazer a conformação de acordo com o projeto e fazer a alocação das 
obras. Nós iniciávamos fazendo a verificação dessa alocação, a conformidade da alocação 
desse projeto em relação ao projeto que nos era fornecido. A partir daí nós fazíamos o 
acompanhamento através de mestre de obras e engenheiro, acompanhamento do desen-
volvimento da obra. Fazíamos mensalmente medições de avanço físico; essas medições são 
feitas por uma formatação que a própria CDHU define; o engenheiro vai e verifica qual é o 
andamento da obra por etapas, tipo fundação, meia alvenaria, alvenaria completa, madeira-
mento de telhado. Então tem toda uma regra definida pela própria CDHU.

Essa medição física feita pelo engenheiro no canteiro eventualmente era verificada 
pelo responsável da prefeitura, esse documento ia para o escritório e era transformado, 
através de outra formatação que a CDHU define, em financeiro. Isto era assinado por nós, 
nosso engenheiro, o nosso coordenador, o coordenador regional da CDHU e vinha para cá. 
O pagamento era feito diretamente da CDHU à prefeitura. Então quando eventualmente o 
senhor fala empreiteiro normalmente isso era uma assessoria.

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Qual era a atitude quando ocorresse essa medição 
caso a empresa encontrasse alguma irregularidade? O que era feito?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – As irregularidades, a nossa fiscalização é 
uma fiscalização contínua, então o nosso mestre estava lá para acompanhar a evolução da 
obra e a qualidade dos serviços executados. Evidentemente, num mutirão essa qualidade é 
relativa em função de serem executados por pessoas não qualificadas. Mas o que a gente 
fazia? A gente buscava, junto a essas equipes de trabalho, buscava obter o máximo de qua-
lidade nessa obra.

O que poderia acontecer? Se tivesse alguma coisa inadequada, nós tínhamos uma 
anotação, o nosso mestre de obra tinha um formulário de indicação das inconsistências ou 
dos erros da obra, ele passava isso para o nosso engenheiro, o engenheiro ia lá e verificava, 
comunicava ao responsável pela prefeitura para as correções, anotávamos isso em livro de 
obra, e este livro de obra ficava no canteiro e tinha uma cópia que encaminhava para a pre-
feitura.

Não sei se eu consegui explicar.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Deputado Bruno, V. Exa. me dá um pequeno aparte 

dentro dessa mesma linha?
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Claro.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Sr. José Fernando, quando o senhor disse que fazia 

essa verificação, controlava, fazia a medição da obra para saber em que etapa estava e se 
estava em conformidade eventualmente com o projeto que havia sido elaborado, eu imagi-
no o seguinte. Imagina-se que deva colocar azulejo até o teto, o azulejo não foi colocado, 

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – V. Exa. tem sido preciso. Já ia pedir ao 
Secretário para fazer a leitura. Mas é regimental o pedido de V. Exa. Está dispensada a leitu-
ra da Ata.

Quero cumprimentar os deputados presentes. Nobre Deputado Antonio Mentor; 
nobre Deputado Enio Tatto; nobre Deputado Roberto Massafera; nobre Deputado Bruno 
Covas; e Deputado Vitor Sapienza. Obrigado pela presença.

A nossa reunião de hoje tem uma pauta. Primeiro ponto, colher depoimentos. Nós 
tínhamos aqui uma convocação do ex-Prefeito de Presidente Venceslau, Sr. Ângelo César 
Malacrida, que ainda não chegou; e do Sr. José Fernando Toledo Osório, responsável pela 
fiscalização de obra da CDHU na região, objeto da denúncia apresentada a esta CPI em 
nome do consórcio formado pelas empresas LBR e Tjofran. O Sr. José Fernando já se encon-
tra presente. Nós vamos convidá-lo para fazer parte da Mesa para iniciarmos aqui o nosso 
interrogatório. Sr. José Fernando Toledo Osório, por favor.

Sr. José Fernando Osório, o senhor foi convocado a comparecer a esta CPI constituí-
da pelo Ato n. 60, de 2009, Requerimento n. 3528, de 2007, com a finalidade de investigar 
denúncias de fraudes em licitações para a construção de casas pela Companhia de Desen-
volvimento Habitacional e Urbano (CDHU). E, como testemunha, com fundamento no art. 
213 e 218, ambos do Código de Processo Penal, combinado com o § 2º do art. 13 da Consti-
tuição do Estado, e art. 3º da Lei Estadual 11.124, de 10 de abril de 2002, bem como demais 
normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis à espécie, cumpre-nos adverti-lo de 
que deve dizer a verdade, não podendo fazer afirmação falsa, calar ou negar a verdade a 
respeito dos fatos de seu conhecimento, por incorrer no crime previsto no art. 4º, inciso II, 
da Lei Federal n. 1579, de 18 de março de 1952.

Eu queria o senhor pudesse responder a algumas questões. Seu nome completo.
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – José Fernando Toledo Osório.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Idade.
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – 62 anos.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Estado civil.
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Casado.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Endereço da residência.
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Rua Eduardo da Silva Magalhães, 618, 

Parque Continental, São Paulo.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Profissão.
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Engenheiro civil.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Local de trabalho.
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Rua Genebra, 264, 4º andar, conjunto 42.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Empresa.
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – LBR Engenharia, da qual sou sócio.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Cargo.
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Diretor-sócio.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tem grau de parentesco com alguma 

das partes deste processo?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Não, senhor.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Qual a sua relação com quaisquer das 

partes?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Profissional.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Eu queria que o senhor pudesse ler este 

termo de compromisso.
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Sob minha palavra de honra, prometo 

dizer a verdade do que souber e me for perguntado relacionado com a investigação a cargo 
desta Comissão Parlamentar de Inquérito.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Eu peço a V. Sa. a gentileza de relatar 
o que souber, explicando sempre às razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais 
possa avaliar-se de sua credibilidade.

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Este contrato a LBR ganhou em consórcio 
com a Empresa Tjofran, uma licitação para gerenciamento de obras na Região de Marília e 
Presidente Prudente, contrato esse que se iniciou em 2003.

Esse contrato tem a intenção de fazer a fiscalização de obras, essas obras podem 
ser obras por empreitada, ou seja, aquelas contratadas com empreiteiras ou obras através 
de convênios efetuados com Prefeituras, que era o chamado Habiteto, depois Pró-Lar Auto-
construção, mas que tinha o mesmo objetivo; também com associações de moradores que 
eventualmente se formassem essas associações para essa execução de contrato.

Eu particularmente por uma decisão do consórcio esse contrato foi gerenciado e 
coordenado por mim de 2003 a abril de 2006. Posteriormente, foi outro engenheiro que foi 
coordenador; em função da própria importância desse contrato decidiu-se que um sócio 
faria essa coordenação.

A região abrangida compõe 104 municípios, sendo 53 na Região de Presidente 
Prudente e 51 municípios na Região de Marília. Desses municípios, foram realizados empre-
endimentos e entregues, na Região de Presidente Prudente, 49 empreendimentos, dos quais 
46 foram do Programa Habiteto, ou seja, de mutirão, dois de programa de empreitada que 
contratado com empreiteiras e um no programa associativo. Foram atendidos 32 municípios 
de empreendimentos iniciados e concluídos, ou iniciados antes da nossa entrada. Empreen-
dimentos em andamento foram 38 e atenderam 14 municípios. O total de empreendimentos 
na Região de Presidente Prudente que nós trabalhamos foram 87 empreendimentos que 
atenderam 53 municípios.

Na Região de Marília nós participamos de 40 empreendimentos que foram entre-
gues, dos quais 37 no Programa Habiteto, dois no programa EI – que era empreitada 
integral, e um que era morada indígena. Foram atendidos nesses 40 empreendimentos 27 
municípios. Estavam em andamento 36 empreendimentos em 13 municípios. Ou seja, nós 
trabalhamos na Região de Marília em 76 empreendimentos atendendo um total de 40 
municípios.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Muito bem. Vamos abrir a palavra aos 
senhores deputados.

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tem V. Exa. a palavra.
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O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – E aí a comunicação era feita ao CDHU que tomava 
as providências que julgasse...

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Não. Nos orientava de como fazer. Even-
tualmente, a CDHU poderia dizer: Olha, esses itens o senhor não mede. E eu não media.

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Esses critérios que o senhor disse que o mestre de 
obras tinha lá um caderno para verificar se estava de acordo, esses critérios eram estabele-
cidos pela LBR ou pela CDHU.

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – É o seguinte. Os mutirões não tinham o... 
Quando você contrata uma empreiteira, a empreiteira tem que estar qualificada, para exe-
cutar empreendimentos habitacionais na CDHU ela tem que estar qualificada no QUALIHAB. 
Os convênios com prefeituras não têm essa exigência, até porque existiria uma certa dificul-
dade. O que nós fazíamos? Baseados nos parâmetros que existem dentro dos padrões que 
a CDHU tinha de qualidade, nós fazíamos uma itemização de todos os itens que deveriam 
ser verificados. Nós criamos isso inclusive para ter um limite, inclusive para ter um padrão 
de fiscalização, porque senão cada engenheiro nosso teria uma forma de agir, cada mestre 
teria uma forma de agir. Então nós criamos um padrão para que todos agissem da mesma 
forma.

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Perfeito. O padrão foi criado pela empresa com base 
então nos critérios da CDHU.

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Critérios da CDHU.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Perfeito. Então supondo não haver irregularidade 

constatada pelo mestre de obras, o caminho adotado era: o mestre de obras passava esse 
relatório para o engenheiro da LBR e o engenheiro passava...

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Do consórcio.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Desculpe, do consórcio. O engenheiro passava para 

a diretoria do consórcio que passava o relatório para a CDHU. Era esse o dia-a-dia comum, 
não encontrando irregularidade, é isso?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Nós tínhamos um processo de trabalho 
onde nós fazemos uma reunião de planejamento toda segunda-feira. Nessa reunião de pla-
nejamento discutiam-se todos os problemas encontrados na semana anterior.

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Desculpe. A reunião de planejamento interna da 
empresa ou com a CDHU?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – A gente convidava o responsável, os 
engenheiros e coordenadores da CDHU para participação disso daí. Normalmente nessa 
reunião havia a participação da CDHU. Fazia-se uma ata de reunião onde todos os pro-
blemas encontrados, ou a própria CDHU porque ela nos auditava, em particular, eventual-
mente, ela saía, mandava os seus engenheiros, os seus mestres auditar o nosso trabalho 
para ver se tinha inconsistência, não-conformidade. Ela fazia isso. Então nessa reunião de 
planejamento nós fazíamos, cada engenheiro, cada mestre responsável por um conjunto de 
empreendimentos colocava os problemas havidos, que atitudes haviam tomado, e se discu-
tia, junto com a CDHU, soluções. Inclusive a gente discutia o andamento físico dessas obras, 
os atrasos eventuais, os motivos pelos quais os atrasos aconteciam, as dificuldades que a 
prefeitura estava encontrando, em particular quando acontecia, por exemplo, quando che-
gava na fase de infraestrutura. Tudo isso a gente discutia na nossa reunião semanal, tanto 
na Regional de Marília quanto na Regional de Prudente. Tinha todo um planejamento para 
a evolução do trabalho.

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Perfeito. Então o procedimento era: o mestre de 
obras fiscalizava in loco, passava isso para o engenheiro responsável e fiscalizava...

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Que também ia na obra.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Ah! Então, perfeito. Acompanhava o mestre de obras 

na fiscalização e esse mesmo engenheiro participava de uma reunião regional onde a CDHU 
participava, o senhor diz, uma reunião de planejamento.

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – É.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Semanal. É isso?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Participava os engenheiros, os mestres, o 

pessoal de planejamento, o supervisor de obra, o coordenador, uma semana em cada, por-
que é um coordenador para os dois...

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Era nessas reuniões então que o engenheiro do con-
sórcio avisava inclusive quando o responsável pela prefeitura não havia tomado as atitudes.

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Quando havia os problemas. Mas isso, 
além disso, tinha o registro no livro de obras.

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Perfeito.
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Tinha o registro no livro de obras porque 

é...
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Um documento legal?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Faz parte dos documentos legais o regis-

tro, o livro de registro de obras.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – O senhor conhece o senhor Mario Antônio Dale 

Vedove Moreno?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Sim. Ele, quando nós iniciamos o contra-

to, ele já era engenheiro prestador de serviços para outros consórcios, outras gerenciadoras; 
ele já estava na região há mais ou menos uns 12 anos fazendo esse tipo de serviço à CDHU 
por intermédio de gerenciadoras. Como ele estava lá, conhecia, houve, não havia nenhuma 
indicação contrária a ele, ele foi, assumiu logo de cara a posição de supervisor que era a 
posição que ele tinha no outro consórcio que nos antecedeu.

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Desculpe. O supervisor do consórcio LBR-Tjofran?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Supervisor do nosso consórcio. Ele era 

responsável pela supervisão das obras na Regional de Presidente Prudente.
Quando eu saí da coordenação, ele foi, assumiu a minha posição no consórcio.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Então o senhor era...
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – O coordenador.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – O responsável regional antes do Sr. Mario Antônio 

Dale Vedove Moreno?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Da ordem de serviço inicial em março de 

2003 até abril de 2006, o coordenador do contrato fui eu por uma decisão da sociedade, do 
consórcio.

isso é uma desconformidade; a janela tem que ter dois metros e a janela está com um 
metro e oitenta, é uma desconformidade; o pé direito... É isso mesmo né? Agora, é isso que 
seria conformidade com o projeto?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – É. É se o projeto estava sendo executa-
do, se a obra estava sendo executada em conformidade com o projeto. Não poderia, por 
exemplo, ter uma janela que não estivesse num quarto, estivesse numa outra posição, numa 
parede que não estava prevista no projeto.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Era isso que eu queria entender.
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – As dimensões da janela tinham que ser 

aquelas que estavam lá e no local que estava definido.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Essas seriam as desconformidades.
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Sim.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Agora só para eu entender. A sua empresa tinha 

alguma responsabilidade no material comprado? Por exemplo, a janela está em conformi-
dade, tem as dimensões estabelecidas, a sua empresa tinha responsabilidade em saber por 
que comprou “a” ou comprou “b”? Isso era responsabilidade de quem?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Nós não tínhamos essa possibilidade por-
que quando nós entrávamos no empreendimento isso já estava comprado.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – E de quem era a responsabilidade?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – O processo licitatório ele é feito pela 

prefeitura. Nem a CDHU nem nós tínhamos qualquer interferência no processo, porque é um 
processo interno da prefeitura. A prefeitura tinha obrigação de cumprir as regras do convê-
nio relativas ao projeto, às conformidades que deveriam ser em termos da própria qualidade 
desses materiais.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Obrigado.
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Tanto é que a responsabilidade pela exe-

cução da obra era da prefeitura.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – E a fiscalização da área técnica também era da pre-

feitura?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Eles tinham a obrigação de acompanhar 

e fazer dentro do padrão de qualidade. Nós fazíamos o acompanhamento. Evidente que se 
nós deparássemos com defeitos de materiais... A nossa verificação era visual, o convênio 
não previa qualquer tipo de recurso para que se fizesse controle tecnológico em laboratório, 
então nós fazíamos uma verificação visual.

O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Pois não.
O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Dentro desse quadro, se a responsabilidade era da 

prefeitura, qual era a responsabilidade vossa?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – A nossa era ver se eles estavam execu-

tando de forma conforme ao projeto; fazer com que a obra fosse executada, nós tínhamos 
obrigação de fazer com que fosse cumprido...

O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Então vocês tinham responsabilidade?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Tínhamos responsabilidade de acompa-

nhar o empreendimento. Era nossa responsabilidade.
O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Um minutinho só. Acompanhar eu posso amanhã ou 

depois pegar uma pessoa e falar: acompanha aquilo lá; ela vai lá e fica olhando, acompa-
nhando. É muito vago acompanhar. Acompanhar é ir lá e ficar olhando o que está aconte-
cendo lá. Não! Me parece que seu escritório é escritório técnico, porque amanhã ou depois 
eu posso acompanhar e eu não entendo nada de obra, então estou acompanhando; agora, 
quando eu contrato uma empresa de engenharia não é simplesmente acompanhar, é veri-
ficar se há distorção, se não há distorção; se aquela distorção que eu levantei foi corrigida. 
Concordo com o senhor quando o senhor disse que o material que foi entregue era de res-
ponsabilidade da prefeitura. Agora, acompanhar por acompanhar, não existe isso, então não 
precisa de técnico, não precisa de empresa. Se é só para acompanhar e não ter a responsa-
bilidade, não há necessidade. Obrigado.

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Eu tenho impressão de que o senhor não 
entendeu então.

O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Então o senhor não foi feliz na explicação.
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Eu me fiz entender mal. Nós tínhamos 

obrigação de acompanhar o andamento do empreendimento do começo ao fim. Tanto é 
que no início eu falei: nós vamos lá e verificamos a alocação da obra se ela está correta; nós 
temos obrigação de verificar se a fundação que foi feita ela está correta; se a alvenaria que 
está sendo feita está correta.

O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Dentro dessa explicação que o senhor está dando, 
vamos admitir que não estivesse correta, o que aconteceria?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Nós apontávamos no livro de obra e 
mandávamos corrigir.

O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Então o senhor tinha responsabilidade.
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Não! Sim. Mas eu imaginei que estivesse 

me fazendo entender. Mas é isso que nós fazíamos. Por isso que nós tínhamos um mestre de 
obras que tinha um formulário desenvolvido por nós para a verificação das não conformi-
dades da obra, ele passava isso ao engenheiro, o engenheiro solicitava e fazia com que se 
corrigisse isso. E isso era acompanhado semanalmente. Nós não estávamos direto na obra, 
mas semanalmente engenheiro e mestre estavam em cada uma dessas obras.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Sr. José Fernando, só para um esclarecimento. 
Vamos imaginar que sua empresa constatasse, como disse o Deputado, ainda há pouco, 
uma desconformidade, apontasse para o engenheiro responsável, para a prefeitura que 
tinha um escritório de engenharia responsável pela obra para corrigir a desconformidade e 
a desconformidade não era corrigida. Qual seria o próximo passo?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – A gente tinha por obrigação informar à 
CDHU que não estava sendo cumprido isso, porque nós éramos co-representantes da CDHU.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Então num primeiro momento a medida corretiva 
seria apontar para a CDHU que a obra não estava sendo executada, apesar das...

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Se o conveniado que é a prefeitura não 
quiser cumprir uma obrigação, eu não tenho ferramentas para obrigá-lo.
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O SR. ANTONIO MENTOR – PT – O senhor trabalhou na qualidade de sócio de 2003 
a 2006, no gerenciamento desse projeto da CDHU na Região de Presidente Prudente e Marí-
lia. É isso?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Eu assumi a posição de coordenador do 
contrato. Era uma função que existia no organograma de coordenador de contrato.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Nesse período o senhor era sócio da LBR?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Sim.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Porque aqui nós temos uma informação, Sr. Fernan-

do, que nos diz que o senhor ingressou na sociedade em maio de 2005. Perdão, maio de 
2006. Confere?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Confere. Nós tínhamos um contrato parti-
cular entre os sócios; eu era sócio.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Apenas para ser preciso em relação à informação.
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Eu nesse momento era sócio oculto. Eu 

tenho como... Eu sou sócio. Eu tinha um contrato com os outros sócios.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu queria só puxar um pouco pela sua memória, 

me pareceu que o senhor tem oferecido aqui muitas informações importantes. Consultá-lo 
sobre o seguinte. Qual é o valor que a CDHU pagava por unidade construída?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Esses valores são... Eu vou pegar assim 
um valor que eu tenho de memória.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu vou me explicar melhor. O senhor nos informa 
aqui de que a Prefeitura ofereceu terreno, a infraestrutura, parte de terraplanagem, enfim, 
entregar o terreno em condições de iniciar a obra da construção. Agora, para a construção, 
efetivamente só para a construção, qual era o valor repassado pela CDHU?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Eu vou dar um exemplo de Pirapozinho. 
No I0 que era 2001 o valor total incluindo material e mão-de-obra que é mão-de-obra, 
material e administração, sete mil, trezentos e sessenta reais zero dois por unidade habita-
cional. Evidentemente que esses valores eram corrigidos anualmente pelo FIPE, pelo índice 
FIPE.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Então, nesse valor nós estamos considerando mão-
de-obra e material?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Sim. Mais ou menos 25% deste valor 
era o que era destinado a ferramentas, administração da prefeitura e a mão-de-obra para 
assessoria.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Porque na verdade a mão-de-obra era mutirante.
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Sim.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Então não tinha um custo assim tão pesado. Na 

verdade, 25%, retirando daqui 25%, o restante era material?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Sim, senhor.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – O custo do gerenciamento, o trabalho executado 

pelo consórcio LBR-Tjofran, quanto era, qual era o valor da remuneração por unidade que a 
CDHU oferecia ao consórcio?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Olha, esse número eu não tenho assim de 
bate pronto, mas em função da quantidade das unidades, porque é por unidade habitacio-
nal, num certo momento quando nós estávamos gerenciando algo em torno de quatro mil 
unidades, o valor por unidade era alguma coisa como 70 reais. Isso é um número que eu 
estou falando, não tenho a precisão desse número, porque tem que ter toda uma formula-
ção para esse cálculo em função da quantidade de unidades que estão sendo gerenciados; 
tinha um patamar até duas mil unidades, de duas mil a não sei quanto; aí tinha e evidente-
mente que à medida que crescia o número de unidades gerenciadas, o valor unitário caía. 
Era uma fórmula nesse sentido.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Nós estamos falando dos dois setores: Marília e 
Prudente, quatro mil unidades, um número mais...

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Sim, senhor. Eu estou chutando um 
número assim médio.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Mas foram construídas mais do que quatro mil uni-
dades simultaneamente durante esse período ou não?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Como eu disse aos senhores no começo: 
unidades entregues que nós gerenciamentos – em Presidente Prudente, foram três mil, seis-
centas e noventa e duas unidades; em Marília foram duas mil, oitocentos e oitenta e duas 
unidades; as que foram iniciadas antes ou durante o período que nós estávamos lá e que 
foram entregues. Em Presidente Prudente unidades que estavam em andamento quando 
nós deixamos o contrato eram quatro mil, oitocentos e dezessete unidades; e em Marília 
três mil e noventa e três unidades.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – A um custo de aproximadamente de 70 reais.
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Eu vou dizer que no máximo era mais ou 

menos isso. Quanto maior o número de unidades...
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Não estou pedindo o número exato. Só para eu ter 

uma referência.
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – O senhor me desculpe eu não ter...
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Só para a gente ter uma referência de valor. O que 

significava para uma empresa como a LBR e Tjofran, e principalmente para as duas juntas 
um faturamento como esse. Ter a dimensão do significado desse faturamento para uma 
empresa, não digo nem como a LBR, porque a LBR, apesar de ser uma empresa importante, 
na relação com a Tjofran é uma relação diminuta, sem querer evidentemente fazer nenhum 
ataque à LBR, ao contrário; comparando a Tjofran, a empresa é de uma magnitude, referên-
cia importante no Estado de São Paulo, uma empresa que tem uma história com o Estado 
de São Paulo e construiu quase que um império no Estado de São Paulo a Tjofran, nós sabe-
mos disso. Eu queria ver se era possível mensurar que importância tinha um contrato como 
esse para a Tjofran que cuidava da parte de Marília, Marília é menos ainda, são duas mil...

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Ela não cuidava da parte de Marília. 
Quem cuidava éramos nós.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – O consórcio. Os custos estruturais.
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Ela tinha os custos estruturais. A gestão 

do consórcio era nossa. Então quem tomava as atitudes éramos nós. Ela, por uma divisão 
de custos, que ao percentual era 50,5 para nós e 49,5 para eles. Então os custos tinham que 

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – E o Sr. Mario Antônio começou a trabalhar no con-
sórcio a partir de quando?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – De 2003.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Antes ele não trabalhava?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Ele já trabalhava em outras gerenciado-

ras que nos antecederam.
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – O Sr. Mario Antônio foi condenado no Processo 540, 

de 2006, que correu na Vara Judicial da Comarca de Pirapozinho, por formação de quadrilha 
e lavagem de dinheiro. O senhor tem conhecimento desse processo?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Eu tenho conhecimento do processo, até 
porque, no dia 15 de maio de 2007, eu fui surpreendido por uma ligação avisando que o 
Sr. Mario havia sido preso junto com o gerente regional, o coordenador regional da CDHU. 
Então a partir daí nós tivemos todas as surpresas em relação a esse problema. Ele esteve 
preso. Pelo que eu sei ele está respondendo a um processo. Inclusive eu fui indicado como 
testemunha deles e prestei depoimento aqui no Fórum Criminal, aqui em São Paulo.

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Por que o Sr. Mario Antônio foi incluído aqui no pro-
cesso? O que foi imputado a ele em relação ao esquema ali em Pirapozinho?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Olha, isso eu realmente não saberia 
colocar ao senhor. O que a gente ficou sabendo é que houveram gravações de conversas 
dele com pessoas da FT, que era a assessoria contratada por alguns municípios, e que isso 
o incriminou. Eu realmente não tenho o detalhe desses dados. Isso foi um inquérito policial 
que houve.

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – O consórcio LBR-Tjofran abriu alguma sindicância 
interna, alguma apuração para verificar se o Sr. Mario Antônio, quando respondendo pelo 
consórcio, fez alguma irregularidade?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Olha, o que nós fizemos foi no dia 16 
de maio nós afastamos ele do consórcio. Agora, as verificações que nós fizemos após isso 
foram todas verificações em conjunto com a própria CDHU para ver eventuais distorções. Se 
preocupou muito com relação aos critérios de medição, se estavam corretos, não havia dis-
torções. Quer dizer, não cabia a nós, a partir do momento que ele foi incluído num processo 
judicial, eu acho que cabe à Justiça decidir a culpa dele ou não. Eu realmente não me sinto 
em condições de fazer qualquer julgamento a respeito.

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – O senhor tem conhecimento se em algum momento 
algum prefeito ou algum funcionário da CDHU solicitou ao consórcio que dissesse que a 
obra estava ok, de conforme com os parâmetros e os critérios estabelecidos, não estando de 
acordo com esses parâmetros?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Olha, esse tipo de solução, de solicitação, 
não é normal. Eu não tenho conhecimento desse tipo de solicitação. Se foi feito, não chegou 
ao meu conhecimento, porque a partir de abril de 2006 eu fiquei em São Paulo e não acom-
panhava mais diretamente. Se houve qualquer coisa, eu pelo menos não conheço o registro.

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Qual era o papel das duas empresas LBR e da 
empresa Tjofran nesse consórcio? A LBR tem mais responsabilidades?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – O consórcio é formado para juntar capa-
cidade técnica e financeira para se cumprir uma exigência de uma licitação. A liderança do 
consórcio era da LBR, a gestão do contrato era feita pela LBR. Nós dividíamos responsabi-
lidade de custos, isso fazia com que parte das pessoas contratadas eram contratadas pela 
Tjofran, parte pela LBR, isso para um equilíbrio financeiro. E a gestão do contrato ele era 
acompanhado pela Tjofran junto com a LBR mês a mês em reuniões que nós fazíamos de 
gestão.

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – As pessoas contratadas para trabalhar ali na Região 
de Presidente Prudente foram contratadas pela LBR e pela Tjofran?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Nós tínhamos dois tipos de contrato. Nós 
tínhamos pessoas CLT e tinha também por pessoa jurídica, então isso era variável em fun-
ção do equilíbrio que se fazia. A estrutura administrativa de Presidente Prudente era da LBR 
e a estrutura administrativa de Marília era da Tjofran.

O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Por ora é só, Presidente. Agradeço ao Sr. José Fernan-
do por ter respondido às questões.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Eu passo a palavra agora para o Depu-
tado Enio Tatto que havia pedido a palavra.

O SR. ENIO TATTO – PT – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tem V. Exa. a palavra.
O SR. ENIO TATTO – PT – Como eu já comuniquei a V. Exa., eu vou me inscrever após 

a inscrição do Deputado Antonio Mentor. Queria que o senhor modificasse.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Eu não havia... Mas farei.
O SR. ENIO TATTO – PT – É uma tática de bancada aqui.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Está certo. Muito bem. Quero então, 

com a anuência do Deputado Enio Tatto, passar a palavra para o Deputado Antonio Mentor.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Sr. Presidente, aqui na nossa bancada também 

houve um acordo com o Bruno e eu fiquei para depois.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Certo.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Para depois do Deputado Tatto.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Muito bem.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – É uma questão de tática de bancada.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Não há nenhum problema. Esta Presi-

dência também é “expert” em tática e estratégia.
O SR. ENIO TATTO – PT – Colocando sempre que a gente está na ofensiva; a gente 

joga no ataque.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – E nós no contra-ataque.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tem V. Exa. a palavra, Deputado Anto-

nio Mentor.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Sr. Presidente, atacando em leque e defendendo em 

“x”, nós vamos iniciar aqui a nossa indagação cumprimento o senhor depoente e demais 
deputados e esta presidência, a assessoria desta Comissão Parlamentar de Inquérito.

Queria, apenas a título de esclarecimento, solicitar uma precisão mais na sua infor-
mação relativa à sua participação na empresa LBR. O senhor disse que é sócio?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Sou sócio da empresa.
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exigências técnicas, financeiras, de capital etc., e também nos disse que foram aproxima-
damente 20, em torno de 20, um grande número. Para nós não dizermos de um número, 
vamos falar de um grande número de licitantes.

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Com certeza maior que 10 ou 12. Com 
certeza.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Com certeza mais de 10. O senhor se recorda quan-
tos foram classificados para a fase de definição do processo? Porque o senhor nos disse 
também que foi por técnica e preço, então na classificação...

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Se eu me recordo, deputado, eu acho que 
ninguém foi desclassificado.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Todos?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Todos. Porque no procedimento técnica 

e preço tem um limite mínimo de condição técnica para poder continuar no processo licita-
tório. Tem lá um parâmetro mínimo de pontuação técnica que inclui atestados, experiência 
dos profissionais e outras coisas. Eu acredito, eu não posso falar com firmeza, mas eu acre-
dito que não houve nenhum dos participantes que não passou pela fase classificatória.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Esse mercado é um mercado muito amplo. Apesar 
de terem participado lá mais de 10 empresas na licitação, eventualmente podemos ter mais 
umas 20 empresas, no máximo umas 30 empresas, que trabalham com essa condição, com 
essa história para poder garantir que ela pudesse participar, com essa condição financeira, 
com esse currículo técnico que era exigido pela CDHU. O senhor se lembra de mais alguma 
ou uma ou duas ou três que tenham participado dessa licitação?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – São as empresas que ganharam as licita-
ções.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Porque foi dividido por lotes, não é?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Eram lotes.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – O senhor citou aqui CNEC.
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – A CNEC, por exemplo, eu me recordo que 

o CNEC, o consórcio CNEC ganhou, se eu não me engano, ganhou a Região de Sorocaba, 
alguma coisa assim.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Esse consórcio...
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Aqui da capital, por exemplo, eu acho que 

eram cinco lotes ou seis lotes. Eu não me recordo exatamente o número de lotes, mas tinha 
Ribeirão Preto tinha lote, Bauru tinha.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – São José dos Campos?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – O Vale do Paraíba tinha, acho que Santos 

tinha, Campinas tinha. Agora se o senhor me perguntar quem é que estava em cada um...
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Ah! Não! Claro. Não vou chegar a isso.
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Por acaso me lembro de CNEC porque era 

ali de Sorocaba.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Não vou chegar a isso. Estou pedindo a sua ajuda 

porque essa é a nossa tarefa, nós temos que buscar informações que possam nos levar a 
algumas conclusões que nós estamos buscando. Se eu estiver exagerando em alguma das 
minhas indagações eu quero que o senhor me demonstre isso e eu evidentemente não vou 
aqui, não tenho a menor intenção de maltratá-lo aqui, nem de exigir da sua memória aquilo 
que ela não pode oferecer.

Mas voltando à CNEC. É um consórcio. O senhor lembra de que empresas? Qual 
empresa? Que empresas participavam nesse consórcio? Conhece um pouco melhor?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – CNEC? Não, não me recordo.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – CONCREMAT. Você lembra? É um consórcio tam-

bém? É uma empresa?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Consórcio. A gente normalmente lembra 

do líder, não lembra dos demais.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Certo. Não se recorda de quem formou esse novo 

consórcio da CONCREMAT?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Não.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Nem CAA?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Também não sei com quem ela estava.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Sempre era consórcio.
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Os líderes eram ENGER, GERIBELLO. Tem 

uma série de empresas aí, mas eu não sei dizer ao senhor, neste momento, quem eram os 
componentes dos consórcios. Realmente o senhor vai me desculpar, mas eu não tenho essa 
memória.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Sr. Presidente, por enquanto eu estou satisfeito.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Deputado Enio Tatto, tem V. Exa. a pala-

vra.
O SR. ENIO TATTO – PT – Cumprimentar o Sr. Presidente; cumprimentar todos os 

deputados; cumprimentar o Sr. José Fernando Toledo Osório.
Eu vou seguir numa linha aqui de perguntas, talvez algumas até sejam repetitivas, 

mas gostaria que o senhor respondesse até para a gente poder ir construindo uma avalia-
ção e entendimento.

O senhor conhece o condenado Jovem Marcos Correa Miras?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Conheço.
O SR. ENIO TATTO – PT – Qual a relação que mantinha ou mantém com ele?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – O Jovem Marcos Miras era sócio da 

empresa que fazia os serviços de topografia para nós.
O SR. ENIO TATTO – PT – Qual a sua relação com o condenado Mario Dale Vedove 

Moreno?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Ele era funcionário nosso. Ele iniciou 

como supervisor e depois, quando eu deixei, ele passou a ser o coordenador; deixei a coor-
denação, ele passou a ser o coordenador.

O SR. ENIO TATTO – PT – A partir do momento em que ele passou a ser coordenador, 
o senhor Mario era seu subordinado direto?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Ele era subordinado do gerente do con-
trato, porque na estrutura da nossa empresa, do consórcio, nós temos o contrato, no contra-
to tem supervisor ou coordenador e coordenador, aí nós temos um gerente e depois temos 

ser equilibrados. Então eles assumiram os custos de Marília; nós assumimos os custos de 
Prudente. E as despesas outras, porque tinha inúmeras despesas, despesas de transporte, 
etc., isso era tudo dividido.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – O contato e a relação com a CDHU, prestação de 
contas, apresentação da documentação, participação no processo licitatório, era feito por 
quem? Representantes da LBR e da Tjofran. Principalmente por quem? LBR ou Tjofran?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Eu só queria entender quando o senhor 
fala processo licitatório, licitatório da nossa licitação?

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Licitação que concluiu pela contratação do consór-
cio LBR e Tjofran.

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – No processo licitatório sempre é feito em 
conjunto.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Mas sempre tem uma representação mais forte, 
alguém que tenha uma experiência maior, um conhecimento maior na CDHU, que tenha um 
trânsito mais fácil para resolver eventuais dificuldades que possa ter.

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Essa licitação era uma licitação técnica e 
preço, onde tinha quantidade enorme de participantes.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Deputado Mentor, V. Exa. me permite? Só para... 
Quando o senhor diz que tinha uma enormidade de concorrentes, o senhor se lembra quan-
tos foram que disputaram essa licitação com vocês? Só para minha orientação e se o Depu-
tado Mentor me permitir esse aparte. Quantas empresas concorreram aproximadamente: 
mais de cinco, mais de 10?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Ah! Não. Eu acredito que tinha em torno 
de 20 empresas nesse processo licitatório. Eu não lembro o nosso, onde nós... Porque nós 
entramos em alguns lotes. Ganhamos o lote lá de Presidente Prudente e Marília. Agora, o 
processo licitatório é um processo licitatório sem... Vai para uma comissão de licitação e 
existe uma decisão. Quer dizer, a participação...

O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Me dá um aparte?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Claro.
O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – O depoente disse que a parte do consórcio era 70 

reais por unidade; disse que construíram cinco mil, em torno de cinco mil. Isso daria um 
total de 350 mil reais por todo serviço. Se projetar isso em três anos daria praticamente 10 
mil reais...

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Acho que isso é mês. Eu tenho impressão que é mês.
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Desculpe, deputado. É medição mensal.
O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Ah! É mensal. A pergunta que o Deputado Mentor 

fez foi global. Eu estive fazendo um cálculo...
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – É mensal.
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Não sei se eu não me expliquei correta-

mente.
O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Aquilo que está acontecendo é o seguinte. Como eu 

estou prestando atenção e fazendo o cálculo, achei um absurdo. Agora, que V. Exa. pergun-
tou global, perguntou global. Se V. Sa. não entendeu talvez a forma como foi perguntada, 
respondeu mensal. Está esclarecido.

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Desculpa.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu havia pensado no valor mensal, porque jamais 

iria compreender que pudesse ser o valor global para acompanhamento da obra.
Quanto tempo, em média, se gastava para construir um conjunto? Do dia ordem de 

serviço até o dia da entrega da chave, em média?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Em torno de dois anos.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Dois anos.
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Antes disso, dificilmente havia... Alguns 

casos aconteceram eventualmente, conjuntos menores, mas era um processo eventualmente 
lento porque não tinha mão-de-obra especializada, então esse era um processo mais lento 
do que se pegasse uma empresa especializada, uma empreiteira.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Você se referiu que o Sr. Moreno já havia trabalha-
do em outras gerenciadoras de obra da CDHU. O senhor saberia dizer qual gerenciadora?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Olha, que nos antecederam tem a CNEC 
e tem a... Eu acredito que ele tenha trabalhado na CNEC. Estou falando das que nos ante-
cederam e eu acredito que ele tenha trabalhado. Ele pode ter trabalhado na CONCREMAT; 
antes pode ter trabalhado eventualmente na CAA que foi uma empresa que trabalhou lá. Eu 
estou falando ao senhor as empresas que nos antecederam e que eu me recordo. Agora, eu 
acredito que tenha trabalhado, porque ele já estava lá. Agora, eu não sei se tinha... Eu estou 
lembrando os nomes das empresas principais, não sei se havia consórcios e se tinha outras 
empresas que pudessem eventualmente estar ligada a uma outra empresa no consórcio. 
Isso eu não saberia responder para o senhor.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – O senhor também mencionou em relação ao Sr. 
Moreno que foi convocado como testemunha no processo que ele responde. Convocado 
como testemunha de defesa ou de acusação?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Não. Foi de defesa. Eles pediram que eu 
fosse. Fui convocado por eles para dar testemunho.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – O senhor fez um depoimento evidentemente aten-
dendo às solicitações dos advogados do Sr. Moreno.

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Não. Não. Por acaso, só uma questão 
assim só para esclarecimento, não havia advogado do Sr. Moreno lá. Para nós foi uma sur-
presa, tanto é que no meu depoimento o Sr. Juiz determinou um advogado... Não sei como...

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – “Ad hoc”.
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – “Ad hoc”. Exato. Tinha um advogado por 

indicação do Sr. Juiz que acompanhou o nosso depoimento. Não tinha advogado dele.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Então quem pediu a sua convocação provavelmente 

não sendo um advogado deve ter sido o Sr. Moreno mesmo.
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Eu acredito que através do advogado 

dele.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu estava aqui querendo enveredar pelo caminho 

proposto pelo Deputado Milton Flávio com relação à licitação que resultou no contrato do 
consórcio LBR-Tjofran. O senhor mesmo já mencionou que o consórcio se dá por conta das 
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O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Não, senhor.
O SR. ENIO TATTO – PT – O senhor tem conhecimento de que Jovem Marcos Correa 

identificou em depoimento a Johnny, se identificou em depoimento ao Sr. Johnny como fun-
cionário da CONCREMAT?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Não tenho conhecimento.
O SR. ENIO TATTO – PT – Antiga gerenciadora lá na região, como o senhor colocou?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Como?
O SR. ENIO TATTO – PT – Antiga gerenciadora lá no conjunto habitacional?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Sim, mas eu não tenho conhecimento 

dessa... O senhor me desculpe. A questão que o senhor colocou é se o Sr. Jovem Marcos...?
O SR. ENIO TATTO – PT – Identificou, em depoimento, o Sr. Johnny como funcionário 

da CONCREMAT?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – É, ele pode ter feito isso, até porque eles 

trabalharam juntos antes e o Sr. Johnny era um dos responsáveis. Eu não sei qual era o 
cargo dele no consórcio, mas ele trabalhou no consórcio.

O SR. ENIO TATTO – PT – O senhor entrou na LBR em 2006, 2005?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Não. Eu entrei na LBR em 1996, 97, final 

de 96. Depois eu me afastei da sociedade durante um período, por problemas pessoais, e 
depois eu voltei à sociedade, conforme o deputado me corrigiu, oficialmente.

O SR. ENIO TATTO – PT – Nesse período, essa empresa, os titulares era o Sr. Orlando 
Bueno Ribeiro?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – O Sr. Orlando Bueno Ribeiro, Sr. Orlando La 
Bella Filho e Sr. William de Jesus Barbosa.

O SR. ENIO TATTO – PT – O senhor conhece a empresa AMAFI Comercial e Constru-
tora Ltda.?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – AMAFI?
O SR. ENIO TATTO – PT – É.
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – É uma construtora?
O SR. ENIO TATTO – PT – Isso.
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Conheço; conheço, mas não tenho liga-

ções com essa empresa. A gente conhece porque ela é do meio.
O SR. ENIO TATTO – PT – O Sr. Orlando La Bella e o Sr. Orlando Bueno Ribeiro são 

sócios dessa empresa?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Eu desconheço, deputado.
O SR. ENIO TATTO – PT – Desconhece?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Eu desconheço. AMAFI?
O SR. ENIO TATTO – PT – É. AMAFI Comercial e Construtora.
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Eu desconheço.
O SR. ENIO TATTO – PT – E desconhece também processos de irregularidades do 

CDHU com essa empresa desde 91?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Essa empresa?
O SR. ENIO TATTO – PT – É.
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Não.
O SR. ENIO TATTO – PT – Inclusive que inclui, na época, o Sr. Goro Hama, que é Pre-

sidente do CDHU? O senhor não tem conhecimento de nada disso?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Não.
O SR. ENIO TATTO – PT – Sr. Orlando... Sr. Fernando, aliás, Sr. José Fernando, o senhor 

colocou aí sobre a responsabilidade respondendo a uma pergunta do Deputado Bruno 
Covas sobre a responsabilidade de cada ente num contrato, num empreendimento. Nós 
ouvimos aqui um prefeito de uma cidade pequena, dois ou três mil habitantes, e o que deu 
para entender é o seguinte. Que o prefeito não tem poder nenhum. Ele obedece às ordens 
do consórcio e do CDHU, mesmo porque ele não tem como se contrariar, ele não tem estru-
tura. Qual o entendimento que o senhor tem disso? O senhor acha que é por aí também? 
Qual a responsabilidade...?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Para mim é surpresa um prefeito dizer 
isso, por menor que seja a cidade dele, porque, na nossa visão, a maior autoridade daquele 
município é o prefeito e nós não temos autoridade para definir ou determinar a um prefeito 
o que ele vai fazer na cidade dele. Os senhores que são políticos acho que entendem melhor 
do que eu essa situação. Nós não temos como impor qualquer coisa a um prefeito. Nós, 
gerenciadoras, não temos. Pode ter é um diálogo entre CDHU e prefeito porque um é con-
veniado e outro é conveniente, então pode até ter um diálogo, mas nós gerenciadoras em 
nenhum momento, não importa o tamanho da prefeitura, o prefeito é a maior autoridade 
daquele município. Quem sou eu para chegar numa prefeitura e dar ordem num prefeito?!

O SR. ENIO TATTO – PT – O senhor nunca foi procurado, por exemplo, por um prefei-
to que não tem condições nenhuma financeira, técnica, para fazer um projeto técnico?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Nós, na medida em que pediu orientação, 
por obrigação até, a gente orientava o prefeito: o que fazer e como fazer. Por exemplo, um 
projeto só é levado a cabo se ele for aprovado nos órgãos oficiais. Um terreno ele só adqui-
rido por um prefeito para doar à CDHU se a CDHU aceitar esse terreno. Então o prefeito, 
nós estávamos na região, estávamos fiscalizando obra no local, o prefeito, através da CDHU, 
pedia: é possível alguém verificar se essa área está adequada, nós podíamos fazer desde 
que fosse solicitado via CDHU. Só que isso daí era pego, vinha para a CDHU aqui em São 
Paulo, a CDHU mandava um técnico e aprovava. Mas não tínhamos poder de decisão em 
nenhum desses tipos de trabalho.

O SR. ENIO TATTO – PT – E dá para entender, depois dessa relação com os subordi-
nados do consórcio junto com o responsável pelo CDHU, ambos constam aqui nos laudos 
que realmente ali quem mandava era o consórcio e o CDHU; o prefeito tinha muito pouco 
poder, ou quase nada, e não poderia nem se contrariar a qualquer orientação do consórcio 
e do CDHU. Acho que é meio difícil de entender que eles têm condições de se contrapor a 
alguma coisa. Por exemplo, numa medição, num material, compra de material.

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Excelência, a licitação é feita pela prefei-
tura. Se a licitação é feita pela prefeitura, como é que alguém de fora pode opinar? É uma 
visão sua dessa questão. Nós não enxergamos dessa forma. Eu até acho que se a CDHU 
quisesse impor condições, a CDHU poderia porque ela é o fornecedor de dinheiro, mas assi-
nou o convênio, é um processo de fator interno da prefeitura. Eu acho muito difícil essa sua 
afirmativa poder acontecer.

um diretor. No caso desse contrato em particular, eu era o diretor e era o coordenador e 
tinha um gerente.

O SR. ENIO TATTO – PT – Quem era o gerente?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Era o Sr. Luiz Carlos Corsini Monteiro de 

Barros.
O SR. ENIO TATTO – PT – O senhor tinha conhecimento do envolvimento do Sr. 

Mario Moreno com o também condenado Jovem Marcos?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Que envolvimento, excelência?
O SR. ENIO TATTO – PT – Conhecimento na região?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – O Jovem Marcos se subordinava ao enge-

nheiro Mario para execução dos trabalhos. Os trabalhos da empresa do Sr. Marcos Miras 
era verificação dos serviços de locação das obras, a conformidade com os projetos. Ele fazia 
esse acompanhamento ao longo do trabalho, ele fazia essa verificação. Era o trabalho que 
ele desenvolvia para o consórcio.

O SR. ENIO TATTO – PT – Talvez aqui o senhor vai entender melhor o envolvimento 
a que eu quis me referir. O senhor tinha conhecimento de que o Sr. Mario Moreno recebia 
valores que eram repassados pelo Sr. Jovem Marcos Miras, que esses repasses eram feitos 
mensais em valores de quatro mil reais?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Não. Não tinha conhecimento.
O SR. ENIO TATTO – PT – O senhor conhece o condenado Climério Toledo Pereira?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – O Sr. Climério era... O engenheiro Climé-

rio era o líder do núcleo de obras de Presidente Prudente. Nós éramos subordinados a ele 
na estrutura da CDHU. Local.

O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Um apartezinho, Deputado Tatto? Ele era funcionário 
da CDHU? Porque essa expressão líder é muito genérica. Ele era funcionário da CDHU ou 
dentro do consórcio ele ocupava uma posição de liderança?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Não, senhor. Ele era da CDHU. A CDHU 
tinha as regionais. Tinha o gerente regional e o líder da parte técnica, que antigamente 
chamava-se coordenador de obras. Ele era o coordenador de obras da CDHU; ele era o 
responsável da CDHU na Região de Presidente Prudente e nós nos subordinávamos a ele 
naquela regional.

O SR. ENIO TATTO – PT – Qual a relação que o senhor mantinha ou mantém com ele, 
o senhor Climério?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – A relação que nós mantínhamos era 
profissional. A gente tinha contatos diretos, até porque quando eu estava coordenador no 
contrato eu tinha que tratar com ele quase que diariamente, por força da função; nós nos 
subordinávamos a ele.

O SR. ENIO TATTO – PT – Sr. José Fernando, qual era o papel de fiscalização do 
CDHU, coordenação do CDHU na região? Ou era só do consórcio?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – O senhor está perguntando da CDHU? 
A CDHU tinha que coordenar o nosso trabalho, ela tinha que verificar a conformidade do 
nosso trabalho. A CDHU fazia contato com as prefeituras, ela tinha que tratar com os prefei-
tos e nós, na parte de obras, de (inaudível) de obras, nós éramos o braço operacional nessa 
parte da CDHU.

Agora, eles tinham uma estrutura, porque eventualmente eles faziam algumas coi-
sas diretas. Por exemplo, lá em Presidente Prudente tinha obras do ITESP em assentamen-
tos. As obras nesses assentamentos foram fiscalizadas diretamente pela CDHU. Então eles 
tinham uma pequena estrutura que...

O SR. ENIO TATTO – PT – O senhor ou alguém, algum subordinado seu, gerente, dire-
tor, como o senhor colocou aí numa escala, sabia da associação do Sr. Mario Moreno e o Sr. 
Climério, com Climério e Miras, com o objetivo de fraudar os contratos na região?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Excelência, eu... No nosso contrato, 
estrutura nossa, tiveram dois profissionais que foram envolvidos nesse processo: um é o Sr. 
Mario e o outro é o Sr. Reinaldo de Galles. Agora, saber se eles sabiam desses envolvimen-
tos, eu não sei responder ao senhor. Eu não sabia.

O SR. ENIO TATTO – PT – Já foi perguntado aqui. O senhor é sócio de mais alguma 
empresa?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Não. Já fui sócio.
O SR. ENIO TATTO – PT – Antes de entrar na LBR?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Foi meio que paralelo. Eu era sócio da 

LBR no início, depois me afastei, fui sócio numa pequena construtora.
O SR. ENIO TATTO – PT – Como era o nome?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Lopes e Toledo Engenharia.
O SR. ENIO TATTO – PT – O senhor hoje é sócio da CONCREMAT Engenharia e Tecno-

logia?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – CONCREMAT? Não. Gostaria. É uma 

grande empresa.
O SR. ENIO TATTO – PT – Mas sendo parceiro da Tjofran já é uma grande coisa.
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Parceiro não é sociedade, né? Termina o 

contrato, termina a parceria.
O SR. ENIO TATTO – PT – A CONCREMAT também tem contrato com a CDHU?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Tem, sim, senhor.
O SR. ENIO TATTO – PT – A CONCREMAT também esteve em projetos no oeste pau-

lista, na região?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Antes do nosso contrato, a CONCREMAT 

era a gerenciadora da região. Ela e com o consórcio, que o senhor me desculpa, mas eu não 
me recordo quem era a outra empresa.

O SR. ENIO TATTO – PT – O senhor conhece o senhor Johnny?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Ele foi o responsável, acho que pela CON-

CREMAT na região, antes de nós estarmos lá.
O SR. ENIO TATTO – PT – O senhor tem conhecimento de onde o Sr. Johnny recebeu 

a informação de que havia uma investigação da Polícia Civil em curso no oeste paulista, que 
tinha como foco os crimes contra o Estado nos contratos do CDHU?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Não sei responder isso ao senhor.
O SR. ENIO TATTO – PT – O senhor tem conhecimento de que esse Sr. Johnny alertou 

o Sr. Jovem Marcos Correa dessa operação?
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O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Eu não sei responder se haveria outro.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Encerrado. Eu tenho aqui ainda dois 

deputados e eu também vou fazer algumas perguntas. Temos o Deputado Massafera e o 
Deputado Vitor Sapienza. Eu passaria a palavra ao Deputado Vitor Sapienza.

O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – O depoente mencionou que o consórcio firmou con-
trato, teve início... Qual era o prazo final da ação do consórcio? Vou fazer outra pergunta. O 
consórcio iniciou fazendo a fiscalização quando? E no contrato estava previsto que quando 
terminaria?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Nós iniciamos o contrato em março de 
2003. Esse contrato foi prorrogado o prazo dele.

O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Para...?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Para final de 2008, se eu não me engano.
O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Agora vai minha pergunta.
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Pois não.
O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Normalmente, quando a gente coloca alguém para 

coordenar alguma coisa em que há uma sustação, eu substitua essa pessoa por outra pes-
soa, o senhor foi coordenador.

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Sim.
O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Qual a razão que eles alegaram para substituir o 

senhor?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Não. Eu é que saí.
O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Por que o senhor saiu?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Foi uma decisão, problema da empresa.
O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Um momentinho só. Eu acho estranho que se 

alguém está supervisionando, a coisa está caminhando a contento, segundo o senhor expôs, 
de repente há uma substituição e não se alega, não se fala porque a pessoa foi substituída, 
se o senhor me der uma boa razão, pode até me convencer; mas eu acho estranho alguém 
estar participando em algo importante, que tem uma receita também importante e, de 
repente, eu substituo alguém. Por quê?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Posso explicar?
O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Pode, não. Deve.
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – É o seguinte, excelência. Quando nós 

começamos esse contrato, foi uma decisão da sociedade de que deveríamos ter alguém 
que fosse mais experiente, o contrato é um contrato longe da nossa sede e que pudesse 
ter uma ligação direta com o consórcio aqui de São Paulo. Então optou-se para que eu, que 
tinha uma experiência razoável nessa área, montasse o contrato. Ao longo desse tempo de 
três anos nós nos sentimos seguros de que toda a estrutura estava acertada. Como sócio 
da empresa, nossa empresa é uma empresa pequena, onde nós não temos uma quantidade 
enorme de pessoas; nós mesmos, sócios, é que executamos os trabalhos. Então eu voltei 
para poder ajudar a sociedade em outros negócios. Nada mais nada menos do que isso. Em 
particular, em posso até ter errado, mas em particular em me sentia seguro com a estrutura 
que estava montada. A estrutura que estava montada, a forma de fazer, porque funcionava. 
Estava funcionando.

O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – É dentro dessa linha que me causa espécie, que as 
coisas começaram a acontecer, segundo o depoimento de V. Sa., depois dessa substituição 
entrando a outra pessoa que já tinha uma pseudo-experiência no seu lugar.

Estou satisfeito.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Deputado Massafera, tem V. Exa. a 

palavra.
O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Presidente, meus... Eu era membro substituto, 

titular e agora voltei a ser substituto, mas gostaria de participar cumprimentando a todos os 
meus companheiros aqui.

Eu queria fazer uma pergunta ao José Fernando. Uma coisa interessante. Você citou 
o tipo de empreendimento: mutirão, associativo, empreitada e morada indígena. Quer dizer, 
tudo isso são os empreendimentos que o CDHU promove.

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Que promoveu lá.
O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Tá. Lá: morada indígena. Agora, mutirão. Me 

defina claramente, juridicamente, como funciona o mutirão. Bem claro. Eu acho isso uma 
coisa importante. Hoje nós estamos tratando aqui somente de mutirão. É isso?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – É. A CDHU, naquele momento, previa dois 
tipos de mutirão. Um mutirão feito por associação de mutirantes, que era um contrato que 
essa associação fazia com a CDHU, e essa associação com assessoria da CDHU desenvolvia 
o empreendimento. E o mutirão através de convênio com as prefeituras cuja responsabili-
dade de inscrição das pessoas, a coordenação do trabalho, a responsabilidade técnica pelo 
serviço era pela prefeitura. Os dois são mutirões. Só que um é através de associação de 
mutirantes e outro sob responsabilidade da prefeitura. A grande quantidade de empreen-
dimentos na região, tanto Marília como Prudente, era desta segunda alternativa, que é pre-
feitura criando o grupo de interessados, os mutirantes, a população necessitando de habita-
ção, fazia a inscrição, desenvolvia o empreendimento, doava o terreno à CDHU, desenvolvia 
projetos, aprovava projetos e tudo mais; e fazia a execução da obra, contratando material, 
administrando, comprando ferramentas e colocando assessoria técnica. A assessoria técnica 
nada mais é do que ter oficiais que saibam fazer serviços de pedreiro, oficiais que saibam 
fazer serviços de encanador, serviços de eletricista, serviços de carpinteiro. São essas. Não 
sei se eu consegui explicar ao senhor.

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Então, o mutirão, feito o convênio entre a 
prefeitura e CDHU, a prefeitura dava o terreno e fazia a terraplanagem e fazia as compras 
dos materiais?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Sim.
O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Aqui na sentença, no inquérito criminal que 

nós já temos em andamento, a sentença, o juiz condena os responsáveis exatamente na 
questão de compras e todo esse conluio que foi organizado era na compra dos materiais 
pelas prefeituras, ou seja, condição... A semana passada esteve aqui o prefeito fazendo 
depoimento e eu acho que houve uma confusão, ele disse que ele não tinha controle do sis-
tema, mas na verdade ele quis dizer que, como prefeito, ele tinha uma comissão de licitação 
que fazia as compras, tinha um engenheiro fiscal que fiscalizava, e que ele não tinha como 
intervir na questão do engenheiro da prefeitura que fiscalizava as obras e dava parecer ou a 

O SR. ENIO TATTO – PT – Esses prefeitos todos que participaram quantos foram 
envolvidos, sentenciados nesse processo todo?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Excelência, o número de prefeituras que 
tinham contrato com a empresa que foi denunciada eram 16 prefeituras; 15 prefeituras, 
desculpe.

O SR. ENIO TATTO – PT – Sr. Presidente, eu fico por aqui. Depois a gente volta.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Vamos passar a palavra ao Deputado 

Milton Flávio e, em seguida, passarei para V. Exa., Deputado Massafera.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Eu vou ser bastante breve, porque eu me considero 

satisfeito e esclarecido pelas informações que nos trouxe aqui o depoente.
Mas apenas para reforçar a minha convicção pessoal, até porque o Deputado Tatto 

insistiu nessa pergunta e eu queria que ficasse registrado com clareza aqui, na gravação da 
nossa CPI. O consórcio só passava a atuar depois inclusive das compras já realizadas?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Era condição para que desse a ordem de 
serviço. Nós só entrávamos... Foi uma condição imposta pela CDHU que nós só recebería-
mos ordem de serviço quando a obra fosse iniciar.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Portanto, o material já estaria comprado.
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Isso foi uma estratégia da CDHU até para 

que não se ficasse gastando com serviços que não existiam. A CDHU só dava ordem de 
serviço a hora que o empreendimento estivesse sendo executado, porque como nós recebía-
mos por unidade habitacional, se a ordem de serviço fosse dada antes de acontecer o início 
da obra, nós estávamos gerenciando algo que não existia; existia um projeto, um convênio, 
uma intenção de execução. Então nós entrávamos depois que tudo isso estava resolvido e 
que a terraplanagem do empreendimento estava resolvida. Então a licitação da assessoria, 
a licitação do material, ela já estava realizada, porque senão não se iniciava a obra. Os 
materiais tinham que estar lá para poder iniciar a obra.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Para mim ficou claro que, na verdade, inclusive, a 
compra do material ocorria antes; portanto, não resta inclusive qualquer tipo de suspeição 
de interferência que uma empresa que ainda não está contratada possa ter ingerido para 
qualquer prefeito na compra do eventual material.

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Nós até por condição de prestador de 
serviços para a CDHU nós nunca imaginamos, eu, particularmente, que pudesse chegar num 
prefeito e ordená-lo de alguma coisa. Para mim isso não passa na cabeça, não está dentro 
do nosso conceito de trabalho. A autoridade é o prefeito. Quem faz a licitação é a prefeitura, 
é quem define como vai ser feita a licitação. É a prefeitura.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Eu só tenho três perguntas para fazer. Eventualmen-
te, se teve um empreendimento como aconteceu em uma das cidades que o prefeito esteve 
aqui anteriormente, dentro de um conjunto que está sendo construído e novas unidades são 
agregadas, o fato de trocar a empresa não muda a contratação que vocês já tinham para a 
região? Quer dizer, se a FT entrou num empreendimento que tinha uma empresa anterior, 
isso para vocês era indiferente?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Só para eu entender, excelência.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Como chama o prefeito, Presidente, que veio aqui 

na nossa última sessão? Narandiba. Teve Narandiba II, Narandiba III. Narandiba B era uma 
empresa, Narandiba C era outra empresa. O fato de ter mudado isso para vocês era diferen-
te?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Não! É porque são empreendimentos 
distintos, quem for executar, para nós... A nossa relação é com a prefeitura. A nossa relação 
é com a prefeitura.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Isso para mim ficou claro.
A segunda pergunta que eu queria fazer e que para mim é importante porque embo-

ra um funcionário da empresa tenha sido indiciado, denunciado e eventualmente até conde-
nado em 1ª instância, isso demonstra que de fato ele cometeu um ilícito. A empresa – não o 
funcionário, a empresa em algum momento esteve entre os denunciados ou teve algum tipo 
de processo nessas...? A empresa.

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Excelência, no inquérito policial que nós 
tivemos acesso em nenhum momento houve qualquer citação do consórcio com relação a 
qualquer ilícito. Muito pelo contrário. Tem uma observação no meio do processo que foi uti-
lizado uma madeira, apesar de orientação, determinação em contrário da LBR, porque fala 
da LBR porque quem assinou esse documento fui eu.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – E, por fim...
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Em nenhum momento nós tivemos qual-

quer denúncia na Justiça ou no inquérito policial que nos envolvesse em qualquer ilícito.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Para mim, por enquanto, seria minha última per-

gunta e acho que será de fato a última pergunta, a menos que eventualmente eu tenha que 
voltar a perguntar.

O senhor nos disse que gerenciavam duas regiões, empresas, consórcio, seguramen-
te com várias outras empresas executando obras. Além da FT, das empresas com as quais 
vocês tinham contato, alguma outra empresa foi denunciada ou eventualmente punida nas 
mesmas condições?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Eu não sei responder ao senhor.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Vou mencionar...
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Eu não saberia responder ao senhor.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Mas que o senhor tenha conhecimento.
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Como o foco...
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Mas que o senhor tenha conhecimento. Como o 

senhor estava na área, lembra-se de que alguma outra empresa, que não seja a FT, tenha 
sido também envolvida também de maneira que lhe permitisse lembrar?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Olha, excelência, o que aconteceu naque-
le momento que houve é que levantou-se questões em todas as instâncias. Agora, eu não 
me recordo de alguém que tenha sido prestador de serviço como assessor de prefeitura, 
além da FT. O senhor me desculpe, mas eu não saberia.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – O único que o senhor se lembra é a FT?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Que ficou mais focado, quem tinha maior 

número...
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Só para registrar. Obrigado.
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técnica, e algumas prefeituras que optavam por montar ela mesma essa estrutura, algumas 
prefeituras fizeram diretamente isso.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – O consórcio o qual o senhor represen-
tava e o senhor pessoalmente fazia verificação de irregularidades. Essas irregularidades o 
senhor falou aqui que essa relação ficava com o prefeito, imediatamente. Prefeito, olha, tem 
tal irregularidade e o senhor deve corrigir. O senhor alertava o prefeito que ele era o respon-
sável, que era ele quem tinha que proceder isso antes de levar para o CDHU? E se por acaso 
não houve essa correção da irregularidade, o senhor comunicou ao CDHU que medidas o 
CDHU tomou? Houve um momento em que foi feita essa pergunta, mas o senhor não res-
pondeu ela na sua totalidade? Havia suspensão de pagamento? O CDHU vinha até o local 
confirmar a irregularidade? Como era essa relação?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Eu acho que eu me fiz entender mal. A 
gente passava a informação ao representante da prefeitura. A prefeitura tinha um mestre, 
alguém dentro da obra que recebia essas informações, ou um engenheiro. Essas informa-
ções não eram ao prefeito; eram ao representante do prefeito na obra. O prefeito não fazia 
o acompanhamento, não era ele quem fazia o acompanhamento da obra. Então a gente 
informava ao responsável da prefeitura perante a obra. O que normalmente acontecia? 
Quando a gente levantava a não-conformidade, eles faziam a correção. Isso normalmente 
acontecia. E ao longo da obra esse trabalho era feito continuamente. O que acontecia ao 
final da obra? Para a entrega final da obra nós fazemos uma verificação total, a obra pron-
ta, todinha, fazia um “check list” de todas não-conformidades, a prefeitura fazia as corre-
ções e a obra era entregue com essas correções executadas.

O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tem V. Exa. a palavra.
O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – O depoente disse o seguinte. Que tão logo a CDHU 

entrou em contato com eles em decorrência da participação de dois funcionários do con-
sórcio em possíveis irregularidades, o contrato foi rescindido. E a seguir ele disse que em 
algumas localidades continuaram os trabalhos do consórcio. Procede esse depoimento ou 
foi rescindido todo contrato?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Não. O que eu expliquei, excelência, é o 
seguinte. De maio, quando ocorreu o evento, até 31 de julho nós continuamos prestando os 
serviços.

O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Eu entendi desse jeito.
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Exato. Nós continuamos prestando os 

serviços porque em nenhum momento, neste período, a CDHU nos notificou para paralisar o 
trabalho.

O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Até aí também entendi.
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Em 31 de julho nós fomos notificados 

para parar totalmente o trabalho.
O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Em todos os municípios?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Foi totalmente desmobilizado o contrato.
O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Em todos os municípios ou só lá?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Não, não. Tanto em Marília como em Pre-

sidente Prudente. O contrato foi suspenso, ele foi paralisado, porque nós recebemos ordem 
para parar o trabalho.

O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – O que eu gostaria que o senhor esclarecesse seria 
o seguinte. Se essas irregularidades, pelo que consta do processo, elas existiram, em tese, 
somente na Região de Prudente, por que mandaram suspender também em Marília? Essa é 
a primeira questão.

A segunda questão é a seguinte. Eu entendo que um contrato do porte como foi 
mostrado, da importância dele, é estranho para mim que um consórcio recebendo uma 
notificação do CDHU não procurasse demonstrasse ao CDHU as suas razões de inocência e 
acatasse simplesmente esse tipo de notificação. Só isso que eu gostaria que o depoente...

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Não. É que eu não dei as explicações 
completas.

O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Então eu gostaria que o senhor as desse.
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Quando recebemos a notificação, nós 

fizemos a nossa defesa prévia contestando todos os pontos havidos na sindicância e nos 
defendemos ponto a ponto de cada um desses questionamentos que foram feitos, porque a 
sindicância quis impingir-nos responsabilidades que nós não concordamos e não aceitamos.

O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – É que na forma como o senhor disse dava a entender 
que pacificamente ou passivamente vocês aceitaram isso.

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Excelência, nós fizemos a nossa defesa. 
Em função dessa defesa caminhou-se para um acordo. Este acordo foi feita uma rescisão 
amigável, nós poderíamos ir à Justiça inclusive, não era conveniente ao consórcio esse 
tipo de atitude, até porque nós somos prestadores de serviço do governo. Agora, nós nos 
defendemos. Tanto é que não fomos, pela amizade, porque a nossa defesa era consistente. 
Nós tínhamos documentos mostrando que aquilo que fomos acusados não era verdade. Isso 
existe e está no processo da rescisão, a nossa defesa.

O SR. ENIO TATTO – PT – Permita, nobre Deputado Vitor Sapienza? Eu acho que real-
mente foi, no meio de um valor, se não me engano 11 milhões, um acordo com o CDHU um 
acordo de 600 e poucos mil em 10 parcelas, realmente não tinha nem que aceitar mesmo. 
Agora, por que aceitaram esse acordo se o senhor coloca que a empresa que fiscalizava, o 
consórcio que fiscalizava tinha as planilhas, tomadas, as medições, estava tudo em ordem? 
Por quê? Até esse valor que é insignificante, eu acho que qualquer um tem que renunciar 
para questionar na Justiça a sua culpabilidade. O que teve de errado para aceitar fazer esse 
acordo? Qual o favorecimento que teve?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – O senhor me permite, o valor que o 
senhor tem aí é o valor final. O valor que foi imputado a nós atualizado à data do acordo 
foi quatro milhões e trezentos, aproximadamente. E nós tínhamos a receber da CDHU algo 
em torno de três milhões e seiscentos. E esta é a diferença de valores que nos foi imputado. 
O nosso prejuízo foi de quatro milhões e trezentos. Não foi 600 mil reais. Agora, por quê? 
Foi uma decisão de empresa. Enfrentar, os senhores devem conhecer bem, uma pendência 
judicial 10, 15 anos, sendo prestadores de serviço do governo, é algo muito difícil para uma 
empresa como nós; então nós decidimos fazer isso.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Então...

comissão de compras quando comprava, efetuava suas compras. Aqui na sentença diz que 
houve nas compras superfaturamentos ou qualitativos ou quantitativos, pelas prefeituras. 
Isso não chega a sua gestão de fiscalização?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Excelência, nós fazíamos a fiscalização de 
unidade habitacional. Quer dizer, a casa tinha que ter parede, tinha que ter telhado, tinha 
que ter instalações sanitárias, tinha que ter energia elétrica, ter entrada de energia. Quer 
dizer, a gente não verificava quantidade nem valores de materiais, até porque nós tínhamos 
por obrigação contratual com a CDHU que aquele empreendimento tivesse 20 casinhas; as 
20 casinhas estão lá executadas. Agora, não poderia ter, por exemplo, um vaso sanitário 
com uma caixinha de descarga daquelas de puxar a cordinha, é uma caixa com descarga 
acoplada, bacia com descarga acoplada; agora, o valor se as notas fiscais eram com quan-
tidade maior, não cabia a nós verificar isso. Nós tínhamos que ver a casa, a unidade habita-
cional era a nossa responsabilidade.

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Então no caso também citado aqui de que as 
compras com notas fiscais frias nada disso passava sob a sua gestão?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – As prestações de contas elas eram enca-
minhadas. A gente verificava a conformidade do material que estava nas notas fiscais para 
encaminhamento para a CDHU, como eu disse; se eventualmente na prestação de contas 
com a CDHU aparecesse caixilhos de alumínio, nós devolveríamos à prefeitura, porque não 
era material que seria aplicado naquilo lá.

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Mais uma coisa. Você falou que cabia à pre-
feitura fazer a infraestrutura do lote da urbanização, água, esgoto, iluminação. Esses lotes 
não eram pavimentados? Nesses preços não incluía pavimentação?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Não. Era responsabilidade da prefeitura.
O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Mas deveria fazê-lo?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Não era obrigação. Pelo que eu me recor-

de não era obrigação de convênio, porque havia uma definição de habitabilidade. Habitabi-
lidade implicava em que houvesse guias, sarjetas, drenagem, água, esgoto, energia elétrica 
e iluminação.

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Aqui na sentença nós temos uma questão 
muito interessante que eu estava vendo aqui. O Sr. Climério de Toledo era funcionário de 
quem?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Da CDHU. Ele, pelo que nos consta, ele 
era comissionado e acho que originalmente ele era funcionário da CESP, comissionado na 
CDHU.

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Na sua defesa, o Climério de Toledo iniciou 
seus memoriais finais sustentando que ele não poderia ser acusado de crime de responsabi-
lidade por não ter exercido nenhum cargo público, ou seja, se ele era funcionário do CDHU 
ele exercia um cargo público.

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Olha, desde que nós fomos para lá ele já 
estava lá nessa função.

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Na página 32 da sentença o interessante é 
que aqui fala engenheiro Climério Toledo Pereira, engenheiro da CDHU responsável pela 
ratificação das medições. Então, no próprio processo a declaração dele é mentirosa. Aqui diz 
que ele é engenheiro do CDHU e lá ele diz que não exercia cargo público.

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Todas as medições encaminhadas à CDHU 
aqui em São Paulo eram assinadas por ele.

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Está bom.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Eu queria fazer algumas perguntas para 

o Sr. José Fernando.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Pela ordem, senhor Presidente. Apenas para título 

de esclarecimento, eu sei que o Presidente gosta de ser sempre o último a indagar o depo-
ente.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Não há nenhum problema.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Em seguida, eu gostaria de me inscrever também.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Pois não.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – A não ser que o Presidente queira ser o último.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – De forma alguma. Vou fazer uma per-

gunta, mas isso não impede que outras perguntas possam suceder.
Sr. José Fernando, primeiro o senhor já explicou que o consórcio deixou de fiscalizar 

essas obras pelo final do contrato. Não houve nenhum outro impedimento? Nenhuma outra 
causa?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Quando aconteceu o evento em que 
houve a acusação da participação de dois funcionários nossos e que foram afastados ime-
diatamente, a CDHU instaurou uma comissão de sindicância. Do dia 15 de maio até dia 31 
de julho nós continuamos executando o trabalho para o qual nós fomos contratados, até 
porque se parássemos poderíamos ser penalizados pelo abandono do contrato. Então foi 
instaurada uma comissão de sindicância e essa comissão de sindicância, por volta dessa 
data, sugeriu que a CDHU fizesse uma rescisão desse contrato unilateral, amigável ou judi-
cial. Então, no dia 31 de julho nós recebemos uma da CDHU para desmobilizar o contrato. 
Entre maio e 31 de julho nós continuamos fazendo o nosso trabalho, com solicitações de 
levantamento de dados e de informações pela própria CDHU; nós continuamos, afastadas as 
pessoas envolvidas, a executar as medições até porque existia inúmeras prefeituras que não 
tinham nada a ver com o assunto e que se nós não fizéssemos as medições teriam proble-
mas sérios para a execução dos empreendimentos.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Uma outra questão que o senhor falou, 
o senhor fez aqui uma afirmação da responsabilidade do prefeito, do convênio que se dava 
entre a prefeitura e o CDHU. E mais. O senhor falou aqui que em algumas prefeituras que 
não tinham o pessoal técnico para acompanhar a obra o CDHU disponibilizou um recurso 
para que isso fosse contratado. É isso? É verdade?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – O convênio previa isso. Os convênios 
previam. Em 2003, quando nós começamos a fazer esse trabalho, os convênios já previam 
materiais, verba para aquisição de materiais, e verba para administração desse empreendi-
mento, compra de ferramentas para o empreendimento e assessoria técnica. Havia prefeitu-
ras que licitavam essa assessoria técnica, pegavam uma empresa que fazia essa assessoria 
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três anos. Foi quando era uma crise completa e a prefeitura não conseguia tocar a obra, ela 
não conseguia fazer a obra. Nós fomos lá orientar o prefeito, junto com a CDHU, para que 
ele se estruturasse para cumprir o contrato, porque ele tinha um convênio assinado com 
a CDHU e ele tinha que cumprir aquilo lá, até porque eu acredito que o não-cumprimento 
poderia incorrer e penalizações para ele. Nós fomos lá.

Então o acompanhamento técnico de qualidade da obra nós fazíamos. Agora eu não 
tinha ferramenta do tipo controle tecnológico. Era visual. Chamar um laboratório para fazer 
ensaio, o convênio não previa isso.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Nós tínhamos aí a solicitação do Depu-
tado Antonio Mentor que ainda quer fazer indagações ao depoente. Então V. Exa. tem a 
palavra.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Só para que não haja nenhum inconveniente, eu 
fui só esclarecer ao Deputado José Augusto que tanto o Deputado José Augusto como nós 
temos compromissos ainda na Casa e se pudesse apressar a reunião, para nós seria conve-
niente.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Eu queria aproveitar a oportunidade 
para dizer que na semana passada teve aqui um colóquio em função de eu ter convidado 
uma pessoa e não duas. Se nós tivéssemos mais uma hoje aqui eu queria ver como nós iría-
mos resolver o problema.

O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tem V. Exa. a palavra.
O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Dentro desse quadro, seria conveniente que nós ini-

ciássemos os nossos trabalhos às 10 horas e não às 11 horas.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Não há nenhum problema. Eu acho que 

essa é uma questão que depois nós vamos discutir.
Deputado Antonio Mentor, por favor.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Vou ser rápido, Presidente, até em respeito aos 

demais deputados que têm compromissos, compromissos como eu também tenho.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Deputado Tatto também.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Deputado Tatto, o Presidente, todos nós aqui temos 

uma dinâmica de trabalho muito rigorosa. Mas apenas para mencionar, Sr. Presidente, para 
fazer o registro na Ata da nossa reunião, que a concorrência de número 141/2, objeto da 
nossa discussão, no seu item de número 1.2 e 1.2 b3 coloca como exigência do contrato a 
fiscalização da execução do projeto e a garantia da qualidade dos materiais e serviços. É 
obrigação, na esteira da pergunta que o Presidente fez ao nosso depoente, que respondeu 
que não é possível fazer a verificação de qualidade sem que se contrate um laboratório ou 
faça uma análise mais criteriosa. Evidentemente que não será só a experiência dos seus téc-
nicos que vai a olho nu garantir a qualidade de um material.

Mas queria fazer rápidas perguntas aí para o Sr. Fernando. Sr. Fernando, o senhor 
tem de memória qual foi o faturamento da LBR-Tjofran neste contrato? Pode ser aproxima-
do. Não precisa ser...

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Algo em torno de, valores corrigidos, algo 
em torno de 18 milhões, mais ou menos.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – 18 milhões. Eu tinha feito uma conta aqui aproxi-
mada, levando em consideração oito mil unidades, em média 24 meses para produzir cada 
unidade, 70 reais por unidade fiscalizada, alguma coisa em torno de 13 milhões de reais 
que talvez corrigido vai chegar aí a esses 18 e uma aplicação de uma penalidade da ordem 
de quatro milhões de reais. Ou seja, mais de um terço do faturamento em números foi apli-
cada a título de multa. Para a LBR foi pesada, para a Tjofran eu sei que não, para a Tjofran 
eu sei que essa é uma gota d’água no oceano, mas para a LBR eu imagino que tenha sido 
aí uma penalização forte, tendo em vista que pela mesma conta o consórcio recebia alguma 
coisa em torno de 300, 350 mil reais por mês, o que corresponde à LBR algo em torno de 
160, 170 mil reais por mês, um valor que para a LBR, para a Tjofran não, eu sei, mas para a 
LBR um valor significativo.

Uma das questões que mais chamou a atenção desta CPI neste seu depoimento diz 
respeito à fiscalização. E V. Sa. nos informou aqui com muita clareza qual era o limite que o 
consórcio LBR-Tjofran tinha nas ações da sua responsabilidade. Mas alguém tinha que fisca-
lizar isso, fiscalizar as compras, a prestação de contas. A prefeitura fazia uma prestação de 
contas, Deputado Vitor Sapienza, diretamente à CDHU, não era o consórcio que fiscalizava a 
compra dos materiais, quem fiscalizava era a CDHU, que tinha como obrigação averiguar se 
a prestação de contas era regular ou não. Evidentemente que a CDHU, pelo menos em rela-
ção a essas prefeituras e esses convênios que foram denunciados como irregulares, deveria 
ter percebido.

Nota fiscal fria. O Deputado Vitor Sapienza é de uma experiência enorme na análise 
de documentos fiscais, pela sua carreira, pela sua profissão, bateu o olho sabe, não sabe?

O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Mais ou menos.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Ah! Sabe. Sabe. Sabe. Mais ainda. Quando uma 

empresa do porte da CDHU tem lá uma equipe especializada em verificar, bateu o olho, 
sabe.

O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Me dá um apartezinho?
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Claro, Deputado Vitor Sapienza.
O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Para quebrar um pouquinho o gelo. Eu lembro bem 

um fiscal novato, e o Deputado Tatto também tem experiência na área até vai rir, pergunta-
ram para ele se a nota fiscal era fria, ele falou: eu tentei, pus no rosto. Como se a nota fiscal 
estivesse dentro de uma geladeira.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Então fica mais compreensível neste momento 
quais eram as atribuições de cada setor. Aqui nós falamos já com dois ex-prefeitos, falamos 
com a empresa, o consórcio contratado para fazer o acompanhamento, que, na verdade, 
esse gerenciamento, pelo que entendi, tinha como responsabilidade principal, quase que 
exclusiva, fazer a conferência da medição da obra; falar: está feito, até aqui pode pagar à 
prefeitura. Isso que eles tinham que certificar à CDHU que era quem contratou o consórcio. 
Falar: Foi feito realmente aqui a parte de... Como chama?

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Alvenaria, azulejo?
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – É. Essa parte. Foi feito.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Fundação.

O SR. ENIO TATTO – PT – Só complementando.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – É que havia me pedido um aparte. Mas 

tudo bem, pode completar.
O SR. ENIO TATTO – PT – Eu acho que talvez para a LBR, como foi colocado aqui, 

com todo respeito, era difícil continuar prestando serviço, mas em se tratando de LBR e 
Tjofran, o potencial da Tjofran, aceitar uma perda de quatro milhões, três milhões e mais 
essa multa, é muito estranho, uma empresa do porte da Tjofran, por exemplo, que faz parte 
desse consórcio.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Sr. Presidente, só para eu entender, eu não sou 
empresário, mas do que eu entendi, e às vezes eu não entendo, e às vezes eu acho que eu 
entendo mais do que devia, o fato de vocês litigarem com o Estado eventualmente impedi-
ria a sua empresa de continuar sendo contratada? É isso?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Sempre quando você tem um processo 
judicial correndo você passa e pode ter dificuldades num processo licitatório. Nós trabalha-
mos por licitação. Eu não sou contratado diretamente; eu não consigo ser contratado pelo 
Estado diretamente; eu tenho que passar por processo licitatório. E isso sempre é um pro-
blema. Nós temos de a cada processo licitatório explicar no processo licitatório o que está 
ocorrendo em termos dessa litigância. Então foi uma decisão.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Pelo que eu entendi, a empresa entendeu que per-
der nesse momento quatro milhões e trezentos mil reais talvez fosse um prejuízo menor do 
que eventualmente ficar 15 anos sem poder trabalhar com o Estado. É mais ou menos isso?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Trabalhando a gente recupera; não traba-
lhando, não tem solução.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Entendi. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tudo bem. Pode ir. No meu espírito 

aqui, comungando com seu espírito anterior, eu passo a palavra a vossa excelência.
O SR. ENIO TATTO – PT – O Sr. Presidente é paz e amor hoje.
Sr. José Fernando, no início o senhor colocou que um consórcio é constituído numa 

parceria para atender questões financeiras, técnicas e ao mesmo tempo no decorrer aqui do 
depoimento o senhor coloca que a LBR é uma empresa pequena em relação à Tjofran, seria 
o primo pobre do consórcio. Quando teve esse acerto, teve esse prejuízo em torno de quatro 
milhões, isso é distribuído, esse prejuízo, da mesma forma ou é rateado...?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – É na proporção da participação de cada 
um do consórcio. Nós respondemos por 50.5% deste prejuízo e a Tjofran por 49.5%.

O SR. ENIO TATTO – PT – Vocês responderam mais então?
O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Sim, porque nós éramos os líderes, nós 

éramos liderança e pressupunha um percentual maior. Se o senhor me perguntar por que, é 
porque tecnicamente nós tínhamos uma experiência maior no assunto do que eles. Só isso.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Deixem só eu terminar minha última 
pergunta. Eu estava ainda indagando o senhor sobre a questão das irregularidades e o 
contrato que o senhor teve é um contrato muito grande, quase oito mil casas na Região de 
Marília e na Região de Prudente. E o senhor com uma experiência. O senhor falou inclusive 
que a sua ida, a escolha para que o senhor fosse o coordenador se deu pela sua experi-
ência. E a sua relação com os prefeitos, apesar de o senhor dizer que os prefeitos eram 
autoridade máxima, e nas cidades pequenas o senhor dizer que ele era o responsável direto, 
nunca teve contato nenhum com o prefeito?

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Não. Não disse isso. Mas no desenvolvi-
mento da obra, não tinha razão para ter contato com os prefeitos. É evidente que quando a 
obra se iniciava, a gente ia lá e tinha contato com o prefeito; quando havia inauguração, o 
prefeito estava lá inaugurando. Esses contatos. Agora o contato operacional não era com o 
prefeito.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Eu queria perguntar ao senhor o 
seguinte. Apesar que essa não era a responsabilidade incluída no seu contrato de fiscaliza-
ção, mas o senhor com a sua experiência o senhor deveria verificar porque o senhor ia olhar 
se na planta a janela estava no local, se tinha banheiro azulejado, se a porta era de alumí-
nio, se o sistema de elétrica estava completo. O senhor logicamente percebia que ali existia 
uma questão da qualidade. Não estava no seu contrato analisar a qualidade, mas o senhor 
era um homem experiente, um engenheiro, por isso mesmo o senhor foi assumir essa 
coordenação, por que o senhor não alertou ao CDHU e aos prefeitos que o senhor tinha 
contato? Olha, vocês têm que ter mais cuidado; não é minha obrigação, eu não vou..., ou 
incluir no relatório. Pelo menos, eu gostaria de alertar tal aspecto para que fosse verificado 
o que aconteceu. Eu estou falando porque o senhor fez um gerenciamento de quase oito mil 
imóveis. Então eu queria que o senhor pudesse falar sobre isso, dessa sua experiência, desse 
seu respeito pelos prefeitos como autoridade máxima e sobre essa visão que o senhor deve 
ter tido. O senhor deve ter falado: Olha, a coisa aqui não deve estar bem. Eu não sou enge-
nheiro, mas já fui prefeito e eu era cuidadoso nessa questão. Eu ia lá: Opa, o que é isso? 
Que material é esse? A gente sabe o material de primeira e o material de segunda, isso dá 
para ver. Mesmo o alumínio. O alumínio tem um brilho diferente. O fio. Tem fio aí que não 
passa, apesar de ser vendido, a gente sabe que é clandestino, vem do Paraguai, e quem 
trabalha com isso tem experiência para ver essas questões todas. Gostaria que o senhor 
pudesse falar sobre essa questão.

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Excelência, esta questão que o senhor 
está colocando, o senhor me desculpa, mas não foi assim que aconteceu. Os empreendi-
mentos entregues eles tinham o mínimo de qualidade. Houve questionamentos de desvio 
de comportamento e desvio de dinheiro e de recursos, mas a qualidade para o tipo de 
empreendimento, e como o senhor disse, algo em torno de oito mil unidades, elas estão 
lá, os empreendimentos, as pessoas estão morando nas casas, elas foram entregues. O que 
houve foi um momento em que se verificou um desvio, o Deputado Massafera até fez uma 
observação de que a impressão que dava é que era sonegação ou faturamento de materiais 
fajutos, mas a qualidade da obra, dentro dos parâmetros definidos, ela estava adequada, e 
quando não estavam nós solicitávamos a correção.

Aquele sistema de planejamento de obras que nós fazíamos, nós fazíamos e havia a 
participação da CDHU; se tivesse dificuldades e houvesse necessidade de falar ao prefeito, a 
CDHU falava. Eventualmente nós participávamos, até corpo técnico, o engenheiro que esta-
va cuidando daquela obra, e a CDHU fosse fazer uma reunião com o prefeito, participava 
junto até para esclarecer. Eu participei de reuniões com um ou dois prefeitos ao longo de 
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apresento minhas sinceras desculpas. Ângelo Cesar Malacrida, Prefeito de Presidente Ven-
ceslau.”

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Já fica convocado para a próxima reunião.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Ele tinha sido convocado.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Já fica automaticamente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Agora, veja bem. Nós tínhamos discu-

tido a convocação de mais de um. Então se isso acontecer, nós vamos ter que se preparar 
para entrar tarde adentro porque, olha esse. E ainda gostaria de fazer mais perguntas para 
ele.

O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Sr. Presidente, que possa entrar, mas desde que inicie 
os nossos trabalhos às 10 horas.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tudo bem.
O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Só para V. Exa. acompanhar, nas quartas-feiras nós 

temos reunião da Comissão de Finanças. Hoje tem 35 itens. Daqui para frente nós vamos ter 
o Orçamento, nós vamos ter uma série de outras exigências e que, de repente, a gente não 
vai poder continuar participando e vai acabar caindo a sessão.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Muito bem. Já há um acordo aqui. Nós 
convocamos o Sr. Malacrida para a próxima sessão para ser ouvido. E tem alguns requeri-
mentos que nós podíamos ver aqui o que nós vamos votar. Tem aqui cinco requerimentos.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Coloca em votação.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Vamos colocar em votação.
O SR. ENIO TATTO – PT – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tem V. Exa. a palavra.
O SR. ENIO TATTO – PT – Sr. Presidente, eu já levantei esse problema e vou reafirmar. 

Não sei se a assessoria poderia nos informar quantas sessões ou quanto tempo que nós 
temos ainda de CPI para atingir os 120 dias. É lógico que tem a prorrogação.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Nós vamos estar aqui até o dia 03 de 
novembro. Nós temos o mês de outubro todo.

O SR. ENIO TATTO – PT – Então vai ser umas quatro semanas?
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Quatro semanas.
O SR. ENIO TATTO – PT – Quatro semanas e nós ouvimos apenas três, duas pessoas. 

Eu volto a insistir. Se a gente não começar a ouvir duas, três pessoas por sessão, inclusive 
que já estão até aprovadas, os requerimentos, muitos requerimentos vão ser aprovados 
ainda, nós não vamos ter tempo para nada. E aí eu faço um apelo que é o seguinte: que o 
dia que tiver reunião de CPI da CDHU que nós não tenhamos problema de tempo. Concordo 
plenamente com o Deputado Vitor Sapienza que nós temos Comissão de Finanças e Orça-
mento. Então se fosse o caso a gente verificar e começar mais cedo, mudar o dia.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Dez e meia.
O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Dez horas.
O SR. ENIO TATTO – PT – Nós não podemos terminar a CPI e não desenvolver o tra-

balho que precisa ser feito por conta de tempo.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – A próxima reunião será às dez horas da 

manhã.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Essa questão das dez horas, das onze 

horas, tinha sido uma proposta dos Deputados do Partido dos Trabalhadores que pediram 
para que fosse às onze. Mas tudo bem, faremos às dez horas.

Tem a palavra o Deputado Antonio Mentor.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Mais uma sugestão relativa à nossa agenda, que 

se possa fazer a reunião da CPI nesse período da manhã, das dez até a uma, uma e meia, 
e, se for o caso, suspender a reunião, os deputados vão cumprir as suas tarefas outras, nós 
voltamos depois, quatro horas, cinco horas, seis horas, sete horas, à noite, e podemos mar-
car depoimentos, por exemplo, para as sete horas da noite, e ouvimos mais um depoente na 
quarta-feira à noite.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tudo bem.
O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Um apartezinho. Principalmente depois do decidido 

na Comissão que as despesas que porventura o depoente tiver a Assembleia vai cobrir. Acre-
dito que V. Exa. já tenha entrado com a Presidência, no sentido de obter recursos para essa 
finalidade. Foi decidido isso em nossa reunião.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Já temos recurso e já estamos utilizan-
do o recurso. Depois nossa Comissão prestará contas aqui para que não se abra nenhum 
processo.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Sindicância. Vão contratar uma empresa para 
gerenciar esses recursos.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Vamos então colocar. Aqui nós temos os 
requerimentos. Vamos colocar então em votação.

Requerimento assinado pelo Deputado Antonio Mentor e Deputado Enio Tatto. 
Requeremos, nos termos regimentais, que a Comissão Parlamentar de Inquérito convoque 
para prestar esclarecimentos o Sr. Antonio Dias Felipe, responsável pela empresa Tjofran 
Engenharia. Justificativa. O referido é responsável pela empresa Tjofran que atua como ter-
ceirizada no interior nas imediações das obras da mesma região oeste paulista e segundo 
denúncias do Ministério Público (inaudível) lesaram o erário público.

Em discussão. (Pausa.)
O SR. ENIO TATTO – PT – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tem V. Exa. a palavra.
O SR. ENIO TATTO – PT – Pode falar.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Queria pedir vistas do requerimento.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – V. Exa. já pediu vista uma vez.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Está marcado primeiro vista do Deputado Vitor 

Sapienza.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Não. Primeira vista foi de vossa exce-

lência. O Deputado Antonio Mentor em 09/09 pediu vista; no dia 16/09, o Deputado Bruno 
Covas pediu vista; no daí 23/09 Deputado Vitor e Deputado Enio pediram vista novamente. 
Então já tem aqui todos. O único deputado aqui que não pediu vista foi o Deputado Milton 
Flávio.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Pode pagar. Fez a medição, eles atestam que pode 
pagar. Essa é a grosso modo a função do consórcio LBR-Tjofran.

Quem tem responsabilidade pela fiscalização das compras das licitações, além do 
Tribunal de Contas, é a CDHU. E é a quem nós precisamos ouvir aqui. Nós precisamos ouvir 
a CDHU. Como é que era feito isso? Se na CDHU alguém tinha essa sensibilidade da orelha 
para saber se a nota era fria. Como é que pode uma empresa FT Construções fornecer mate-
rial para tanta casa?! A FT Construções, Deputado Enio Tatto, a FT Construções forneceu 
material para construir centenas e centenas de casas. Então menos 15 prefeituras, 15 cida-
des, será que ninguém percebeu? Ninguém botou a nota na orelha para ver?

O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – No rosto. Não é na orelha. É no rosto.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Então foi esse o erro, porque puseram na orelha e 

não puseram no rosto, mas se tivesse ao menos um termômetro, uma barômetro, alguma 
coisa, porque, na verdade, o caroço do abacate aqui, Presidente, é esse. Onde está a irre-
gularidade? Onde é que foi feita a maracutaia? Foi na compra, compra do material? Então 
essa consideração que queria fazer para insistir.

O SR. ENIO TATTO – PT – Me concede um aparte?
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Claro!
O SR. ENIO TATTO – PT – Tem que ter um envolvimento, um conluio aí de todos os 

setores, porque alguém tinha que fiscalizar alguém ou perceber. Quando tem um item aqui 
que é citado, usaram eucalipto in natura, como madeira, é 50% preço menor do que madei-
ra de lei que deveria ter usado e estava no contrato, não precisa especialista ou sei lá um 
teste para perceber a irregularidade. Infelizmente era feita a medição, era assinada, então 
todo mundo participava. Todo mundo participava.

O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Pela ordem, Deputado Mentor.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Claro!
O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – É que normalmente, face à experiência que V. Exa. 

atribuiu a mim, normalmente quando existe um esquema desse se não houver conluio de 
todo o pessoal, sem exceção, não existe. Porque se você pegar qualquer esquema de sone-
gação ou de sinecura ou de falsidade, qualquer tipo, se todas as peças não se encaixarem 
acaba não acontecendo. É só essa ponderação que eu queria fazer.

O SR. ENIO TATTO – PT – Ainda, só permita, me preocupa quando você nomeia uma 
pessoa para te substituir, para acompanhar, para ser o gerente coordenador, porque ele 
conhece a região. O que é esse conhecer a região? Aí me preocupa muito.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Eu queria só indagar ao Deputado 

Antonio Mentor se já fez a pergunta ao depoente. Quer que ele responda?
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – A pergunta que eu tinha a fazer a ele eu já fiz e 

agora estou fazendo algumas considerações a respeito do que foi dito pelo nosso depoente, 
mas, principalmente, para assinar embaixo no que foi aqui apresentado por uma frase con-
clusiva, brilhantemente conclusiva pelo Deputado Vitor Sapienza. Não é possível acontecer 
o que aconteceu sem que haja um conluio entre as partes que estão envolvidas dentro do 
episódio.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Deputado Milton Flávio.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Se acabou o depoimento... Depois eu faço o comen-

tário, porque eu acho que algumas das questões não dizem respeito ao depoente e não vejo 
por que fazê-las na presença do depoente.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tem alguma pergunta? Deputado, o 
senhor está aguardando alguma resposta do depoente?

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Não. Absolutamente, Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Não tendo mais nenhuma pergunta a 

ser feita ao depoente, nós queremos dispensar, agradecendo a presença. O senhor quer falar 
alguma coisa? Por favor.

O SR. JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO – Só um esclarecimento. Esse contrato de 
gerenciamento era um contrato para fazer gerenciamento inclusive de empreendimentos 
contratados com empreiteiras que é completamente diferente deste de mutirão. Neste 
contrato a empreiteira é obrigada a ter QUALIHAB, ela tem um plano de qualidade da obra 
e nós temos que fazer esse acompanhamento. Neste acompanhamento existe controle tec-
nológico dos materiais, fornecimento de materiais qualificados pelo QUALIHAB. Então este 
é um contrato, quando o senhor fala dos itens de nossa responsabilidade, ele é um contrato 
que abrange vários tipos de serviços. No caso do mutirão, nós não tínhamos ferramentas 
para fazer controle de qualidade, mas fazíamos controle visual.

Com relação à observação do Deputado Enio Tatto, o eucalipto atende perfeitamente 
às normas brasileiras. Se o senhor pegar o eucalipto nas condições, seco etc., o senhor faz o 
ensaio do eucalipto, ele atende todas as normas brasileiras para a utilização em telhado. No 
começo de 2006, a preocupação da CDHU vendo o crescimento da utilização do eucalipto 
na estrutura de telhado foi solicitar que o eucalipto fosse utilizado tratado. Por quê? Por 
questão de durabilidade. Ele está sujeito a fungos, a brocas. Então era uma preocupação 
com durabilidade da habitação. Agora, se o senhor pegar os estudos do IPT eles passam, 
eles atendem às normas brasileiras.

Outra coisa que é complicada. Madeira de lei. É conseguir madeira de lei certificada 
hoje? Não sei. É muito mais conveniente usar uma madeira exótica, tipo eucalipto, com os 
devidos cuidados, eu entendo isso, do que madeira de lei, porque, com certeza, é desmata-
mento ilegal.

Eu só queria fazer essa observação.
O SR. ENIO TATTO – PT – Mesmo porque é mais barata, 50% do preço. Então é bas-

tante... Uma economia enorme.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Encerrado então o depoimento do Sr. 

José Fernando, eu quero agradecer a sua presença. E vamos continuar nossa pauta aqui, 
rapidamente. Sei que o tempo é exíguo.

Primeiro, recebemos agora, às 12h28min, um comunicado de Presidente Venceslau, 
eu vou ler: “Prezado senhor, motivos alheios à minha vontade que se apresentaram inespe-
radamente no início da noite de ontem impediram o meu comparecimento na Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo nesta data, para prestar informações à CPI da CDHU 
presidida por vossa senhoria. Coloco-me à sua inteira disposição para tal em qualquer outra 
data previamente agendada. Certo de poder contar com sua compreensão, respeitosamente, 
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do, a menos que a gente acuse alguém ou algum aloprado. Que a gente acuse alguém ou 
um aloprado que possa fazer isso no meio do caminho.

O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Eu queria colocar em votação aqui para 

a gente finalizar.
Em votação. Os que estiverem favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.) Aprova-

do o requerimento.
Tem V. Exa. a palavra.
O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Sr. Presidente, dentro daquilo que estava sendo 

discutido, por que não passa, em vez de quarta, para quinta? Porque quinta-feira não tem 
votação.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Não tem nenhum problema. Se a maio-
ria aqui acatar, faremos na quinta-feira.

O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Sim, porque aí não tem...
O SR. ENIO TATTO – PT – Por que não votar na terça?
O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Terça tem reunião de líder, tem um monte de confu-

são. Na quinta-feira não tem nem votação.
O SR. ENIO TATTO – PT – Nós temos dificuldades na quinta-feira. Então vamos man-

ter na quarta.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tudo bem. Mantém-se na quarta-feira.
Não havendo mais o que discutir, está encerrada a reunião, agradecendo a presença 

de todos os deputados aqui presentes: Deputado Vitor Sapienza, Deputado Milton Flávio, 
nobre Deputado Enio Tatto e nobre Deputado Antonio Mentor. As excelências aqui dos 
deputados presentes.

* * *
5) Atas de Reunião
CPI CDHU - 16ª Legislatura
03/06/2009 - Reunião Especial
Ata da Reunião Especial da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a 

finalidade de “investigar denúncias de fraudes em licitações para a construção de casas 
pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU)” 

Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e nove, às quinze horas e trinta 
minutos, no Plenário Tiradentes da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-
se a Reunião Especial da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade 
de “investigar denúncias de fraudes em licitações para a construção de casas pela Compa-
nhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU)”, convocada nos termos do § 2.º 
do artigo 36 da XII Consolidação do Regimento Interno, sob a presidência do Senhor Depu-
tado José Augusto. Presentes os Senhores Deputados Bruno Covas, Milton Flávio, Antonio 
Mentor, Eli Corrêa Filho, Roberto Morais e Roque Barbiere. Ausentes os Senhores Deputados 
Ênio Tatto e Chico Sardelli. Presentes ainda, acompanhando os trabalhos da Comissão, 
os Senhores Deputados Jonas Donizette e Samuel Moreira. Havendo número regimental, 
o Senhor Presidente declarou aberta a reunião e expôs seu objeto: proceder à eleição do 
Presidente e Vice-Presidente deste órgão técnico. Ato contínuo, indagou se havia indicações 
para o cargo de Presidente da Comissão. Pela ordem, o Senhor Deputado Milton Flávio 
sugeriu o adiamento da eleição do Presidente e do Vice-Presidente desta CPI. Contando 
com a anuência de todos, foi acatada pelo Presidente da reunião a sugestão de adiamen-
to. Em seguida, o Senhor Presidente suspendeu os trabalhos por dois minutos. Reaberta a 
reunião, o Senhor Presidente, Deputado José Augusto, comunicou a realização da próxima 
reunião no dia nove de junho, às treze horas e trinta minutos, nesta Casa de Leis. Nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente suspendeu os trabalhos por cinco minutos para a 
lavratura da presente ata. Reabertos os trabalhos à hora aprazada e com o mesmo quorum, 
foi a ata lida e aprovada. Após agradecer a presença de todos, o Senhor Presidente declarou 
encerrados os trabalhos, que foram gravados pelo Serviço de Audiofonia, e após transcrição 
farão parte desta Ata que eu, Letícia Chamy Farkuh, Agente Técnico Legislativo, lavrei e assi-
no após sua Excelência. Plenário Tiradentes, em 03 de junho de 2009. 

Deputado JOSÉ AUGUSTO 
Presidente 
Letícia Chamy Farkuh 
Secretária 

CPI CDHU - 16ª Legislatura
09/06/2009 - Reunião Especial de Eleição de Presidente e Vice-Presidente
Ata da Reunião Especial de Eleição de Presidente e Vice-Presidente da Comissão 

Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de “investigar denúncias de fraudes 
em licitações para a construção de casas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional 
e Urbano (CDHU)”. 

Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e nove, às treze horas e trinta 
minutos, no Plenário Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-
se a Reunião Especial de Eleição de Presidente e Vice-Presidente da Comissão Parlamentar 
de Inquérito constituída com a finalidade de “investigar denúncias de fraudes em licitações 
para a construção de casas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano 
(CDHU)”, convocada nos termos regimentais pelo Senhor Deputado José Augusto. Presen-
tes os Senhores Deputados Bruno Covas, José Augusto, Milton Flávio, Ênio Tatto, Antonio 
Mentor, Roberto Morais, Eli Corrêa Filho (membros efetivos) e, no decorrer dos trabalhos, 
o Senhor Deputado Chico Sardelli (membro efetivo). Ausente o Senhor Deputado Roque 
Barbiere. Presentes também, no início da reunião, os Senhores Deputados Samuel Moreira, 
Líder do PSDB, e Rui Falcão, Líder do PT. Havendo número regimental, o Senhor Presidente 
declarou abertos os trabalhos, cumprimentando os Senhores Deputados. Ato contínuo, 
o Senhor Presidente consultou os Senhores Deputados se havia indicação de nome para 
ocupar a Presidência da CPI, Pela ordem, o Senhor Deputado Bruno Covas indicou o Senhor 
Deputado José Augusto, e o Senhor Deputado Antonio Mentor indicou o Senhor Deputado 
Ênio Tatto. Uma vez indicado seu nome, o Senhor Presidente passou a direção dos trabalhos 
ao Senhor Deputado Milton Flávio para que conduzisse a votação dos nomes indicados. 
Pela ordem, o Senhor Deputado Antonio Mentor explicou que a indicação do nome do 
Senhor Deputado Ênio Tatto dava-se por causa da tradição democrática nesta Casa de ele-

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Eu vou atender a solicitação, para manter o clima de 
cordialidade, peço vistas do requerimento.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – É regimental o pedido de vista de vossa 
excelência.

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Agradecer ao Deputado Milton Flávio. Sempre gen-
til.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – V. Exa. merece esse deferimento.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Requerimento assinado pelo Deputado 

Enio Tatto. Requeremos nos termos regimentais que esta Comissão Parlamentar de Inquérito 
convoque para prestar esclarecimentos o Sr. Lair.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Peço vista, senhor Presidente. Pretendo aprovar no 
futuro.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Também este já tem vista do Deputado 
Antonio Mentor, Deputado Enio Tatto, Deputado Bruno Covas. Vista concedida ao Deputado 
Milton Flávio.

Mais um requerimento assinado pelo Deputado Antonio Mentor e Deputado Enio 
Tatto. Requeremos, nos termos regimentais, que esta Comissão Parlamentar de Inquérito 
convoque para prestar esclarecimentos o Sr. Mario Antônio Dale Vedove Moreno, coorde-
nador da empresa LBR-Tjofran, na Região de Presidente Prudente e Marília. As omissões do 
referido em fiscalizar as obras da cidade de Pirapozinho foram determinadas nessa prática 
e em irregularidades na construção das casas, consequentemente, causaram prejuízo ao 
erário público.

Em discussão. (Pausa.) Não havendo nenhum deputado inscrito, em votação.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Pediria votação nominal, Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Como vota V. Exa. Deputado Antonio 

Mentor.
O SR. ANTONIO MENTOR – PT – A favor do requerimento.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Como vota V. Exa. Deputado Enio Tatto.
O SR. ENIO TATTO – PT – Até depois do depoimento do Sr. José Fernando, acho que 

esse daí é imprescindível que venha, foi citado um monte de vezes. Voto favorável sim.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Como vota o Deputado Milton Flávio.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Eu acho que o Presidente do Consórcio esteve aqui 

hoje presente e esse indivíduo é réu, na minha opinião eu acho que eu já me sinto esclare-
cido e não vejo nada que esse cidadão que já está sendo inclusive processado e condenado 
pela Justiça possa trazer de informação para nós. É o meu voto. Eu voto contra a convoca-
ção.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Como vota o nobre Deputado Vitor 
Sapienza.

O SR. VITOR SAPIENZA – PPS – Eu voto sim.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Já é vitorioso. Três votos a favor é vito-

rioso.
Eu voto também, se eu tiver que votar. Eu voto favorável também.
Requerimento aprovado.
Requerimento assinado pelo Deputado Antonio Mentor e Deputado Enio Tatto. 

Requeremos, nos termos regimentais, que esta Comissão Parlamentar de Inquérito convide 
para prestar esclarecimentos o Sr. Fidelcino Magro, ex-Prefeito de Narandiba que, no perío-
do em que foi contratada a construção do empreendimento Narandiba, chefiava o executivo 
local. Justificativa. A Cidade de Narandiba teve um empreendimento construído pelo siste-
ma de autoconstrução em mutirão. O prefeito foi (inaudível) construção de casas, empresa 
envolvida no chamado escândalo das casinhas (inaudível) neste município.

Em discussão. (Pausa.)
O SR. ENIO TATTO – PT – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Tem V. Exa. a palavra.
O SR. ENIO TATTO – PT – Eu apenas queria lembrar que Narandiba teve o Narandiba 

B e C. O B foi construído pela FT e que não teve problema nenhum. Quando tiraram a FT da 
licitação que não conseguiu participar, aí teve todo aquele processo, aquele movimento dos 
vereadores para cassar o prefeito.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Não tenho nada contra a convocação.
O SR. ENIO TATTO – PT – Eu acho importantíssimo que esse prefeito venha realmen-

te.
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Também acho.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Vamos colocar em votação. Em votação 

o requerimento. Os deputados que estiverem favoráveis à aprovação do requerimento per-
maneçam como estão. (Pausa.) Aprovado.

Ainda aqui o requerimento assinado pelo Deputado Antonio Mentor e Deputado 
Enio Tatto. Requeremos, nos termos regimentais, que esta Comissão Parlamentar de Inqué-
rito oficie ao Sr. Roberto Fernandes, Delegado Geral do Departamento de Polícia Judiciária 
de São Paulo – DEINTER-8 de Presidente Prudente para que remeta cópia de todos os autos 
dos inquéritos da Operação Pomar, bem como a relação de inquérito concluído que porven-
tura tenham instruído processos cíveis e criminais.

Em discussão. (Pausa.)
O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Aprovado. Não tenho nada contra.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ AUGUSTO – PSDB – Eu queria dizer o seguinte. Eu acho esse 

requerimento eu vou votar favorável, mas eu acho que nós temos aqui a cópia da Justiça no 
processo. Mas tudo bem.

O SR. MILTON FLÁVIO – PSDB – Presidente, são coisas distintas.
Só para deixar registrado. Eu tenho que me ausentar. Só para justificar o meu voto 

com relação à situação anterior, Deputado Vitor Sapienza. Não é que eu não imagino. É que 
eu acho que esse cidadão é réu confesso, é condenado e entendo que a sua presença aqui 
possa não nos ajudar e, ao contrário, que ele tente, em função da sua condenação, tentar 
compartilhar e dividir com pessoas até que sejam pessoas de ilibada reputação. Mas só 
queria justificar isso.

Agora, posso fazer uma brincadeira, deputado? Eu não quis conturbar quando eu vi 
aqui ainda há pouco, dizendo que esses fatos acontecem e que nem sempre a gente pode 
aceitar que fatos como essa gravidade possam acontecer sem que todos estejam participan-
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como Relator o Senhor Deputado Roberto Morais, que agradeceu ao Senhor Presidente e 
respondeu à pergunta formulada pelo Senhor Deputado Enio Tatto sobre a pretensão do 
Relator em designar sub-relatores. Em seguida, o Senhor Presidente leu o item 1 - Requeri-
mento dos Deputados Antonio Mentor e Enio Tatto, que requerem que a CPI oficie ao Exce-
lentíssimo Senhor Edgar Camargo Rodrigues, Presidente do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, para prestar informações relacionadas ao objeto da CPI. Usaram da palavra 
os Senhores Deputados Milton Flávio, Antonio Mentor e Roberto Morais, que propôs que 
o Senhor Presidente requisitasse cópia do inquérito existente. O Senhor Deputado Roberto 
Massafera falou dos projetos de decreto legislativo (PDL) existentes na Casa, sobre a CDHU. 
Considerou importante a presença, em reunião da CPI, do Presidente do Tribunal de Contas 
e do Presidente da CDHU. Tendo o Senhor Deputado Enio Tatto solicitado a suspensão dos 
trabalhos por três minutos, o Senhor Presidente suspendeu a reunião e a reabriu após o 
transcurso do referido tempo. Em discussão o requerimento, o Senhor Presidente concedeu 
vista do mesmo ao Deputado Milton Flávio. Usaram da palavra os Senhores Deputados Enio 
Tatto, Roberto Massafera e Bruno Covas, que sugeriu ao Senhor Presidente solicitar a docu-
mentação referente ao processo de Pirapozinho. O Senhor Deputado Edmir Chedid sugeriu 
ao Senhor Presidente que oficiasse à CDHU para informar a real situação hoje do caso de 
Pirapozinho. O Senhor Presidente solicitou ao Senhor Deputado Edmir Chedid que encami-
nhasse sua proposta por escrito. Usaram da palavra os Senhores Deputados Enio Tatto, Vitor 
Sapienza, Roberto Massafera, Antonio Mentor e Milton Flávio. A seguir, o Senhor Presidente 
leu os outros itens. Item 2 - Requerimento dos Deputados Antonio Mentor e Enio Tatto, que 
requerem que a CPI convoque, para prestar esclarecimentos, o Doutor Landolfo Andrade 
de Souza, Promotor de Justiça da Comarca de Pirapozinho. Concedida vista conjunta aos 
Deputados Milton Flávio e Antonio Mentor. Item 3 - Requerimento dos Deputados Antonio 
Mentor e Enio Tatto, que requerem que a CPI convoque, para prestar esclarecimentos, o 
Doutor Luiz Forti, Delegado de Polícia Civil. Concedida vista conjunta aos Deputados Milton 
Flávio e Antonio Mentor. Item 4 - Requerimento dos Deputados Antonio Mentor e Enio Tatto, 
que requerem que a CPI oficie ao Excelentíssimo Senhor Fernando Grella Vieira, Procurador-
Geral de Justiça do Estado de São Paulo, para prestar informações relacionadas ao objeto 
da CPI. Concedida vista ao Deputado Milton Flávio. Item 5 - Requerimento do Deputado 
Bruno Covas, que requer a convocação do Senhor Sérgio Pinaffi, para prestar esclareci-
mentos sobre denúncias pertinentes ao objeto desta CPI. Aprovado o requerimento. Item 
6 - Requerimento do Deputado Bruno Covas, que requer a convocação do Senhor Francisco 
Emílio de Oliveira, para prestar esclarecimentos sobre denúncias pertinentes ao objeto desta 
CPI. Aprovado o requerimento. Em seguida, manifestaram-se os Senhores Deputados Anto-
nio Mentor e Milton Flávio e o Senhor Presidente. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente declarou encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia e cuja 
transcrição passará a fazer parte desta ata, que eu, Ademar Trindade Cruz, Agente Técnico 
Legislativo, lavrei e a assino após o Senhor Presidente. Aprovada em reunião de 23/06/2009. 

Deputado JOSÉ AUGUSTO 
Presidente da CPI 
Ademar Trindade Cruz 
Secretário 

CPI CDHU - 16ª Legislatura
23/06/2009 - Deliberar sobre requerimentos protocolados e tratar de assuntos de 

interesse da CPI
Ata da Segunda Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a 

finalidade de “investigar denúncias de fraudes em licitações para a construção de casas 
pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU)”. 

Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e nove, às dez horas e 
trinta minutos, no Plenário Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 
realizou-se a Segunda Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a 
finalidade de “investigar denúncias de fraudes em licitações para a construção de casas 
pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU)”, convocada, nos 
termos regimentais, e presidida pelo Senhor Deputado José Augusto. Presentes os Senhores 
Deputados José Augusto, Bruno Covas, Milton Flávio, Enio Tatto, Antonio Mentor, Roberto 
Morais, Chico Sardelli, (membros efetivos), Edmir Chedid e Vitor Sapienza (membros substi-
tutos). Ausentes os Senhores Deputados Eli Corrêa Filho e Roque Barbiere. Havendo número 
regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos, sendo dispensada a leitura 
da ata da reunião anterior e a ata dada por aprovada. A reunião tinha a finalidade de deli-
berar sobre requerimentos protocolados neste órgão técnico e tratar de assuntos de interes-
se da CPI. Passou-se à apreciação da seguinte pauta: Item 1 - Requerimento dos Deputados 
Antonio Mentor e Enio Tatto, que requerem que a CPI oficie ao Excelentíssimo Senhor Edgar 
Camargo Rodrigues, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para prestar 
informações relacionadas ao objeto da CPI. Concedida vista ao Deputado Bruno Covas. 
Item 2 - Requerimento dos Deputados Antonio Mentor e Enio Tatto, que requerem que a 
CPI convoque, para prestar esclarecimentos, o Doutor Landolfo Andrade de Souza, Pro-
motor de Justiça da Comarca de Pirapozinho. Concedida vista ao Deputado Bruno Covas. 
Item 3 - Requerimento dos Deputados Antonio Mentor e Enio Tatto, que requerem que a 
CPI convoque, para prestar esclarecimentos, o Doutor Luiz Forti, Delegado de Polícia Civil. 
Concedida vista ao Deputado Bruno Covas. Item 4 - Requerimento dos Deputados Antonio 
Mentor e Enio Tatto, que requerem que a CPI oficie ao Excelentíssimo Senhor Fernando 
Grella Vieira, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, para prestar informações 
relacionadas ao objeto da CPI. Concedida vista ao Deputado Bruno Covas. Em seguida, o 
Senhor Presidente suspendeu os trabalhos por cinco minutos. Transcorrido esse tempo, o 
Senhor Presidente reabriu a reunião. O Senhor Deputado Enio Tatto inquiriu do Senhor Pre-
sidente o encaminhamento de ofício em atendimento a formulações feitas pelos Senhores 
Deputados Edmir Chedid e Roberto Massafera na reunião anterior. Em seguida, o Senhor 
Deputado Enio Tatto leu o requerimento de sua autoria e do Deputado Antonio Mentor, item 
1 da pauta, do qual o Senhor Deputado Bruno Covas havia pedido vista. O Senhor Deputado 
Milton Flávio colocou que o objeto da CPI não era o mesmo do requerimento do Deputado 
Enio Tatto. O Senhor Deputado Enio Tatto solicitou ao Senhor Presidente que lesse o ato 
de constituição da CPI. Usaram da palavra os Senhores Deputados Antonio Mentor, Bruno 
Covas e Edmir Chedid, Enio Tatto, Milton Flávio. O Senhor Presidente respondeu ao Senhor 
Deputado Milton Flávio que era consensual o objeto da CPI a partir de Pirapozinho. Coloca-

ger como Presidente o preponente da CPI e por causa das condições do Senhor Deputado 
Enio Tatto para conduzir a Comissão. Pela ordem, o Senhor Deputado Ênio Tatto defendeu 
o princípio de o preponente de uma CPI presidi-la. Disse que era a única CPI protocolada 
pela oposição e que era legítimo o desejo de a oposição presidi-la. O Senhor Deputado Rui 
Falcão considerou um erro grave desrespeitar a tradição e disse que na Casa tem sido feita 
uma oposição propositiva, fiscalizadora e muito fraterna quanto ao relacionamento dos 
Senhores Deputados. O Senhor Deputado Samuel Moreira disse que preferencialmente era 
eleito Presidente o preponente da CPI, mas que não havia uma regra rígida e que, por isso, 
tinham exceções. Pela ordem, o Senhor Deputado Antonio Mentor usou da palavra para 
uma questão de ordem. Pela ordem, o Senhor Deputado Donisete Braga cedeu seu tempo 
para o Senhor Deputado Antonio Mentor, que defendeu a indicação do nome do Senhor 
Deputado Ênio Tatto. O Senhor Deputado Ênio Tatto usou da palavra para uma questão 
de ordem e pediu ao Senhor Presidente a suspensão dos trabalhos por cinco minutos. Não 
havendo acordo para a suspensão, o Senhor Presidente, Deputado Milton Flávio, procedeu à 
votação nominal dos dois nomes indicados, tendo os Senhores Deputados Bruno Covas, José 
Augusto, Eli Corrêa Filho, Roberto Morais e Milton Flávio, na presidência, votado a favor do 
Senhor Deputado José Augusto; e os Senhores Deputados Ênio Tatto e Antonio Mentor vota-
do a favor do Deputado Ênio Tatto. Assumindo a direção dos trabalhos, o Senhor Presidente, 
Deputado José Augusto, colocou que era um direito seu querer a Presidência da Comissão, 
e que seu papel era conduzir os trabalhos da CPI com justiça, e que não tinha nenhum 
pretexto de encobrir nada, agradecendo aos Senhores Deputados sua eleição. Pela ordem, 
o Senhor Deputado Ênio Tatto cumprimentou o Senhor Presidente pela eleição e solicitou a 
suspensão dos trabalhos por cinco minutos ao Senhor Presidente, que suspendeu a reunião. 
Transcorrido esse tempo, a reunião foi reaberta com o mesmo “quorum” e com a presença 
do Senhor Deputado Chico Sardelli, que parabenizou o Senhor Presidente pela eleição. Em 
seguida, após o Senhor Deputado Milton Flávio propor a suspensão dos trabalhos até as 
dezesseis horas e quinze minutos, o Senhor Presidente suspendeu a reunião até o tempo 
proposto. À hora aprazada e havendo o mesmo “quorum”, com as ausências dos Senhores 
Deputados Chico Sardelli e Roque Barbiere, o Senhor Presidente declarou reabertos os tra-
balhos. Estavam também presentes os Senhores Deputados Vitor Sapienza, Rui Falcão e Vaz 
de Lima, Líder do Governo. Pela ordem, o Senhor Deputado Roberto Morais propôs a sus-
pensão dos trabalhos por mais alguns minutos. O Senhor Deputado Ênio Tatto iniciou a lei-
tura de alguns requerimentos de sua autoria. Interrompendo a leitura, o Senhor Presidente 
comunicou ao Senhor Deputado Ênio Tatto que Sua Excelência podia protocolizar à vontade 
os requerimentos, apenas não devia lê-los em consideração ao objeto da reunião. Lembran-
do os Senhores Deputados da proposta do Senhor Deputado Roberto Morais, o Senhor Pre-
sidente suspendeu os trabalhos por cinco minutos. Transcorrido esse tempo, o Senhor Presi-
dente reabriu os trabalhos, indagando acerca da indicação de nome para a Vice-Presidência. 
O Senhor Deputado Bruno Covas indicou o nome do Senhor Milton Flávio. Usaram da 
palavra os Senhores Deputados Ênio Tatto e Rui Falcão. Após a manifestação do Senhor Pre-
sidente, usaram da palavra os Senhores Deputados Vaz de Lima, Ênio Tatto, Antonio Mentor 
e Bruno Covas. A seguir, o Senhor Presidente colocou em votação nominal o nome indicado. 
Votaram favoravelmente os Deputados Bruno Covas, Milton Flávio, Eli Corrêa Filho, Roberto 
Morais e o Senhor Presidente, sendo registradas as abstenções dos Senhores Deputados 
Ênio Tatto e Antonio Mentor. Em seguida, o Senhor Deputado Ênio Tatto leu os requerimen-
tos protocolizados. Na sequência, foram discutidos o dia e o horário das reuniões ordinárias 
da CPI, ficando acertado de a Comissão reunir-se ordinariamente às terças-feiras, às dez 
horas e trinta minutos. O Senhor Deputado Milton Flávio solicitou um objeto mais claro da 
CPI ao Senhor Presidente, que determinou à secretaria que encaminhasse para os Senhores 
Deputados o objeto da CPI. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente suspendeu os 
trabalhos por dez minutos para a lavratura da presente ata. À hora aprazada, a reunião, que 
foi devidamente gravada pelo Serviço de Audiofonia e cuja transcrição fará parte integrante 
da ata, foi reaberta e, constatado “quorum”, esta ata foi lida e aprovada, sendo assinada 
pelo Senhor Presidente e por mim, Ademar Trindade Cruz, Agente Técnico Legislativo, que a 
lavrei. Plenário Tiradentes, em 09/06/2009. 

Deputado JOSÉ AUGUSTO 
Presidente da CPI 
Ademar Trindade Cruz 
Secretário 

CPI CDHU - 16ª Legislatura
17/06/2009 - Deliberar sobre requerimentos protocolados
Ata da Primeira Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a 

finalidade de “investigar denúncias de fraudes em licitações para a construção de casas 
pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU)”. 

Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e nove, às dez horas e trinta 
minutos, no Plenário D. Pedro I da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-
se a Primeira Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade 
de “investigar denúncias de fraudes em licitações para a construção de casas pela Compa-
nhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU)”, convocada, nos termos regimen-
tais, e presidida pelo Senhor Deputado José Augusto. Presentes os Senhores Deputados José 
Augusto, Bruno Covas, Milton Flávio, Enio Tatto, Antonio Mentor, Eli Corrêa Filho, Roberto 
Morais, Chico Sardelli, Roque Barbiere (membros efetivos), Roberto Massafera, Edmir Che-
did e Vitor Sapienza (membros substitutos). Presente também, no decorrer dos trabalhos, 
a Senhora Deputada Maria Lúcia Amary. Havendo número regimental, o Senhor Presidente 
declarou aberta a reunião, que tinha a finalidade de deliberar sobre requerimentos proto-
colados neste órgão técnico e tratar de assuntos de interesse da Comissão. Pela ordem, o 
Senhor Deputado Milton Flávio solicitou ao Senhor Presidente que definisse o objeto da 
atividade da CPI e o período a que vai restringi-la. O Senhor Presidente leu o Ato de criação 
da CPI e disse que o objeto está ligado ao fato de várias cidades fraudarem as licitações 
com envolvimento de prefeituras e de outras pessoas, no período 2002-2006. Usaram da 
palavra os Senhores Deputados Enio Tatto, Antonio Mentor e o Senhor Presidente, que disse 
que partiria do episódio de Pirapozinho, das licitações fraudulentas e de pessoas envolvidas 
com funcionários da CDHU. A primeira coisa a buscar seria a matéria de inquérito policial, 
solicitar o material sobre as pessoas ouvidas. Usaram da palavra os Senhores Deputados 
Bruno Covas, Enio Tatto e Antonio Mentor. Na sequência, o Senhor Presidente designou 
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dos Antonio Mentor e Enio Tatto, que requerem que a CPI oficie o Senhor Lair Krahenbuhl, 
Presidente da CDHU, para prestar informações relacionadas ao objeto da CPI. Foi concedida 
vista ao Senhor Deputado Antonio Mentor. g) Requerimento do Deputado Bruno Covas, que 
requer seja oficiado o Presidente da CDHU para prestar esclarecimentos relacionados ao 
objeto da CPI. Em discussão, fizeram uso da palavra os Senhores Deputados Enio Tatto e 
Bruno Covas. Em votação, o Senhor Deputado Enio Tatto solicitou votação nominal, tendo 
sido aprovado o requerimento por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente declarou encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia e após 
transcrição passará a fazer parte desta ata que eu, Letícia Chamy Farkuh, Agente Técnico 
Legislativo, lavrei e a assino após Sua Excelência. Aprovada em reunião de 25/08/2009. 

Deputado JOSÉ AUGUSTO 
Presidente da CPI 
Letícia Chamy Farkuh 
Secretária 

CPI CDHU - 16ª Legislatura
25/08/2009 - 4ª Reunião - Apreciar requerimentos e assuntos de interesse da CPI
Ata da Quarta Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a 

finalidade de “investigar denúncias de fraudes em licitações para a construção de casas 
pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU)”. 

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e nove, às dez horas e 
trinta minutos, no Plenário Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 
realizou-se a Quarta Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a 
finalidade de “investigar denúncias de fraudes em licitações para a construção de casas 
pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU)”, convocada, nos 
termos regimentais, e presidida pelo Senhor Deputado José Augusto. Presentes os Senhores 
Deputados José Augusto, Bruno Covas, Enio Tatto, Antonio Mentor, Chico Sardelli (membros 
efetivos) e Vitor Sapienza (membro substituto). Ausentes os Senhores Deputados Milton 
Flávio, Eli Corrêa Filho, Roberto Morais (em licença médica) e Roque Barbiere. Havendo 
número regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos, sendo dispensada 
a leitura da ata da reunião anterior e a ata dada por aprovada. A reunião tinha a seguinte 
pauta: 1. colher os depoimentos dos Senhores Sergio Pinaffi e Francisco Emílio de Oliveira, 
convocados com a finalidade de prestar esclarecimentos sobre o objeto da CPI; 2. apreciar 
requerimentos; 3. assuntos de interesse da CPI. Pela ordem, o Senhor Deputado Antonio 
Mentor entregou ao Senhor Presidente cópia da denúncia (da Promotoria de Justiça de 
Pirapozinho) e cópia da condenação dos envolvidos (do Poder Judiciário da Comarca de 
Pirapozinho, Feito nº 540/06). O Senhor Presidente informou que tinha em mãos documento 
no mesmo teor, devendo-se fazer um debate sobre a questão. Tendo o Senhor Deputado 
Vitor Sapienza pedido uma cópia, o Senhor Presidente determinou à secretaria o encami-
nhamento de cópia aos Senhores Deputados da Comissão. Sobre o primeiro item da pauta, 
o Senhor Presidente comunicou aos Senhores Deputados que o Senhor Sergio Pinaffi não foi 
encontrado pelos Correios para o recebimento da Convocação, enquanto o Senhor Francisco 
Emílio de Oliveira não foi localizado por estar foragido. O Senhor Deputado Antonio Mentor 
perguntou ao Senhor Presidente sobre o encaminhamento a respeito e sugeriu ao Senhor 
Presidente oficiar à Secretaria de Segurança Pública para que providenciasse a busca dos 
convocados a fim de trazê-los à CPI. O Senhor Deputado Chico Sardelli sugeriu que o 
Senhor Presidente oficiasse à Procuradoria da Casa para ajudar nesta questão. O Senhor 
Presidente acatou as duas sugestões. O Senhor Deputado Vitor Sapienza sugeriu ao Senhor 
Presidente, antes de oficiar à Secretaria, entrar em contato com a Procuradoria para ter uma 
posição a respeito. Tal sugestão também foi acatada. A seguir, o Senhor Presidente, passan-
do para o segundo item da pauta, leu o Requerimento dos Deputados Antonio Mentor e 
Enio Tatto, que requerem que a CPI oficie ao Senhor Lair Krahenbuhl, presidente da CDHU, 
para que preste informações e forneça a relação de todos os empreendimentos da CDHU, 
com as seguintes informações: nome do empreendimento; localização; data da contratação 
e data prevista inicialmente para a entrega; valor do contrato e valores dos aditamentos; 
situação do empreendimento; regularização dos empreendimentos. O Senhor Deputado Enio 
Tatto falou da desocupação de cerca de duas mil pessoas que viviam na favela, no Capão 
Redondo, no dia de anterior, conforme notícia dos jornais. Sugeriu que fosse tirada uma 
comissão em nome da CPI para fazer uma visita ao local. Outra sugestão: chamar o Presi-
dente da CDHU para explicar o andamento dos projetos, bem como ouvir as lideranças do 
movimento para fazerem um relato da situação. O Senhor Deputado Chico Sardelli propôs 
que o assunto fosse levado à reunião do Colégio de Líderes. O Senhor Presidente disse que 
iria ao Colégio de Líderes juntamente com os Senhores Deputados Vitor Sapienza e Antonio 
Mentor. Concedida vista conjunta do requerimento aos Deputados Bruno Covas e Enio Tatto. 
Em seguida, o Senhor Presidente consultou os Senhores Deputados a respeito da mudança 
do dia e do horário das reuniões da Comissão, ficando acordado que as reuniões passariam 
a ser realizadas às quartas-feiras, às onze horas. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente declarou encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia e cuja 
transcrição passará a fazer parte desta ata, que eu, Ademar Trindade Cruz, Agente Técnico 
Legislativo, lavrei e a assino após o Senhor Presidente. Aprovada em reunião de 09/09/2009. 

Deputado JOSÉ AUGUSTO 
Presidente da CPI 
Ademar Trindade Cruz 
Secretário 

CPI CDHU - 16ª Legislatura
09/09/2009 - 5ª Reunião - Depoimento do Sr. Sergio Pinaffi e apreciação de requeri-

mentos
Ata da Quinta Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a 

finalidade de “investigar denúncias de fraudes em licitações para a construção de casas 
pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU)”. 

Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e nove, às onze horas, no 
Plenário Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Quinta 
Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de “investigar 
denúncias de fraudes em licitações para a construção de casas pela Companhia de Desen-
volvimento Habitacional e Urbano (CDHU)”, convocada, nos termos regimentais, e presidida 

do em votação o referido objeto, o mesmo foi aprovado. O Senhor Deputado Antonio Men-
tor requereu votação nominal. Os Senhores Deputados Antonio Mentor e Enio Tatto votaram 
contra o objeto proposto e com a proposta do Regimento Interno da Casa. Em seguida, o 
Senhor Presidente leu ofício endereçado ao Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da Vara 
Única da Comarca de Pirapozinho, requerendo a Sua Excelência que encaminhe a esta CPI 
cópia dos autos do processo nº 540/2006 em que figuram Sergio Pinaffi e outros como réus 
em ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Assumindo a dire-
ção dos trabalhos, o Senhor Deputado Milton Flávio colocou em discussão e em votação o 
requerimento, que foi aprovado. Reassumindo a direção dos trabalhos e nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de 
Audiofonia e cuja transcrição passará a fazer parte desta ata, que eu, Ademar Trindade Cruz, 
Agente Técnico Legislativo, lavrei e a assino após o Senhor Presidente. Aprovada em reunião 
de 18/08/2009. 

Deputado JOSÉ AUGUSTO 
Presidente da CPI 
Ademar Trindade Cruz 
Secretário 

CPI CDHU - 16ª Legislatura
18/08/2009 - 3ª Reunião - Deliberar sobre requerimentos e tratar de assuntos de 

interesse da CPI
Ata da Terceira Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a 

finalidade de “investigar denúncias de fraudes em licitações para a construção de casas 
pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU)” 

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e nove, às dez horas e trinta 
minutos, no Plenário Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-
se a Terceira Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de 
“investigar denúncias de fraudes em licitações para a construção de casas pela Companhia 
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU)”, sob a presidência do Senhor Depu-
tado José Augusto. Presentes os Senhores Deputados José Augusto, Bruno Covas, Milton 
Flávio, Enio Tatto, Antonio Mentor, Eli Corrêa Filho, Chico Sardelli (membros efetivos) e Vitor 
Sapienza (membro substituto). Ausentes os Senhores Deputados Roberto Morais (justifica-
da) e Roque Barbiere. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os 
trabalhos, sendo dispensada a leitura da ata da reunião anterior e a ata dada por aprovada. 
Inicialmente, o Senhor Presidente justificou a ausência do Senhor Deputado Roberto Morais, 
por encontrar-se em licença médica. Em seguida, passou-se à apreciação da seguinte pauta: 
Item 1 - Documento de autoria dos Deputados Enio Tatto e Antonio Mentor, encaminhado 
pela Presidência da ALESP à CPI, para manifestação a respeito da solicitação de parecer da 
Procuradoria sobre o fato determinado da CPI. Fazendo uso da palavra, o Senhor Presidente 
manifestou-se no sentido de que trata-se de matéria já discutida em reuniões anteriores, 
tendo sido estabelecido que as investigações partiriam do episódio ocorrido em Pirapozi-
nho; para tanto, foram convocados dois dos envolvidos no caso para reunião no próximo 
dia vinte e cinco, além de ter sido expedido ofício ao Juízo da Comarca de Pirapozinho para 
que encaminhe a esta CPI os autos do Processo que investiga o episódio. Ato contínuo, o 
Senhor Presidente procedeu à leitura da resposta recebida pela CPI do Juízo de Pirapozinho. 
Na sequência, fez uso da palavra o Senhor Deputado Bruno Covas, que sugeriu fosse anexa-
do ao documento a ata da reunião que já discutira o assunto. Após, manifestou-se o Senhor 
Deputado Enio Tatto, também no sentido de que trata-se de matéria já vencida, apoiando 
o rumo dos trabalhos dado pelo Senhor Presidente. Em seguida, passou-se à apreciação do 
item 2 - Deliberar sobre requerimentos: a) Requerimento dos Deputados Antonio Mentor e 
Enio Tatto, que requerem que a CPI oficie ao Excelentíssimo Senhor Edgar Camargo Rodri-
gues, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para prestar informações 
relacionadas ao objeto da CPI. Não havendo oradores que quisessem discutir, em votação, 
o Senhor Deputado Bruno Covas solicitou votação nominal. Votaram contrariamente ao 
requerimento os Senhores Deputados Bruno Covas, Vitor Sapienza, Chico Sardelli, Eli Corrêa 
Filho, Milton Flávio e o Senhor Presidente, Deputado José Augusto; votaram favoravelmente 
os Senhores Deputados Enio Tatto e Antonio Mentor; foi portanto rejeitado o requerimento. 
b) Requerimento dos Deputados Antonio Mentor e Enio Tatto, que requerem que a CPI con-
voque, para prestar esclarecimentos, o Doutor Landolfo Andrade de Souza, Promotor de Jus-
tiça da Comarca de Pirapozinho. Em discussão, fizeram uso da palavra os Senhores Depu-
tados Milton Flavio, Enio Tatto e Antonio Mentor. Em votação, o Senhor Deputado Antonio 
Mentor solicitou votação nominal. Votaram contrariamente ao requerimento os Senhores 
Deputados Bruno Covas, Vitor Sapienza, Chico Sardelli, Eli Corrêa Filho, Milton Flávio e o 
Senhor Presidente, Deputado José Augusto; votaram favoravelmente os Senhores Deputados 
Enio Tatto e Antonio Mentor; foi portanto rejeitado o requerimento. c) Requerimento dos 
Deputados Antonio Mentor e Enio Tatto, que requerem que a CPI convoque, para prestar 
esclarecimentos, o Doutor Luiz Forti, Delegado de Polícia Civil. Em discussão, fizeram uso da 
palavra os Senhores Deputados Enio Tatto, Milton Flavio, Antonio Mentor e Bruno Covas. Em 
votação, o Senhor Deputado Antonio Mentor solicitou votação nominal. Votaram contraria-
mente ao requerimento os Senhores Deputados Bruno Covas, Vitor Sapienza, Chico Sardelli, 
Eli Corrêa Filho, Milton Flávio e o Senhor Presidente, Deputado José Augusto; votaram 
favoravelmente os Senhores Deputados Enio Tatto e Antonio Mentor; foi portanto rejeitado 
o requerimento. d) Requerimento dos Deputados Antonio Mentor e Enio Tatto, que reque-
rem que a CPI oficie ao Excelentíssimo Senhor Fernando Grella Vieira, Procurador-Geral de 
Justiça do Estado de São Paulo, para prestar informações relacionadas ao objeto da CPI. Em 
discussão, fizeram uso da palavra os Senhores Deputados Milton Flavio, Enio Tatto, Vitor 
Sapienza e Antonio Mentor, que solicitou a retirada do requerimento, de sua autoria. e) 
Requerimento dos Deputados Antonio Mentor e Enio Tatto, que requerem que a CPI reúna 
e disponibilize para serem analisados por seus integrantes a documentação entregue pelo 
Sr. Lázaro Piunti (ex-presidente da CDHU) por ocasião de seu depoimento à Comissão de 
Serviços e Obras Públicas. Em discussão, fizeram uso da palavra os Senhores Deputados 
Milton Flavio, Enio Tatto e Antonio Mentor. Em votação, o Senhor Deputado Antonio Mentor 
solicitou votação nominal. Votaram contrariamente ao requerimento os Senhores Deputa-
dos Bruno Covas, Vitor Sapienza, Chico Sardelli, Eli Corrêa Filho, Milton Flávio e o Senhor 
Presidente, Deputado José Augusto; votaram favoravelmente os Senhores Deputados Enio 
Tatto e Antonio Mentor; foi portanto rejeitado o requerimento. f) Requerimento dos Deputa-
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rança partidária). Ausentes os Senhores Deputados Eli Corrêa Filho, Chico Sardelli, Roberto 
Morais (em licença médica) e Roque Barbiere. Havendo número regimental, o Senhor Pre-
sidente declarou aberta reunião, sendo dispensada a leitura da ata da reunião anterior e a 
ata dada por aprovada. A reunião tinha a seguinte pauta: 1. colher o depoimento do Senhor 
Gabriel Vassílios Píperas, ex-prefeito de Narandiba, convocado com a finalidade de prestar 
esclarecimentos sobre o objeto da CPI; 2. apreciar requerimentos; 3. assuntos de interesse 
da CPI. O Senhor Presidente informou aos Senhores Deputados que tinha sido enviada 
convocação ao Senhor Gabriel Vassílios Píperas, que enviou um telegrama dizendo que não 
podia comparecer por não exercer nenhum cargo público e não ter nenhum meio de trans-
porte para vir à reunião. O Senhor Deputado Milton Flávio sugeriu ao Senhor Presidente 
consultar o Presidente da Casa sobre a possibilidade de um carro transportar o depoente ou 
sobre a liberação de recurso para pagar a passagem do mesmo. O Senhor Presidente acatou 
a sugestão. O Senhor Deputado Enio Tatto não concordou com a justificativa do convocado 
e considerou que o Senhor Presidente deveria solicitar providências junto ao Presidente da 
Casa. O Senhor Deputado Antonio Mentor sugeriu que as despesas do convocado fossem 
pagas pela CPI e que deveria constar na convocação que as despesas de viagem e estadia 
seriam pagas pela Casa. O Senhor Deputado Vitor Sapienza considerou que na convocação 
deveria constar que a ausência do convocado poderá ocasionar consequências penais. A 
seguir, usaram da palavra os Senhores Deputados Camilo Gava e Bruno Covas. A pedido 
do Senhor Deputado Enio Tatto, o Senhor Presidente suspendeu a reunião por dois minutos. 
Reaberta a reunião, o Senhor Presidente submeteu à apreciação dos Senhores Deputados os 
seguintes requerimentos: 1 - Requerimento dos Deputados Antonio Mentor e Enio Tatto, que 
requerem que a CPI oficie ao Senhor Lair Krahenbuhl, presidente da CDHU, para que preste 
informações e forneça a relação de todos os empreendimentos da CDHU, dentre outras 
informações. Concedida vista ao Deputado Vitor Sapienza. 2 - Requerimento dos Deputados 
Antonio Mentor e Enio Tatto, que requerem que a CPI convoque, para prestar esclarecimen-
tos, o Senhor Antonio Dias Felipe, responsável pela empresa Tejofran Engenharia. Concedida 
vista ao Deputado Bruno Covas. 3 - Requerimento do Deputado Enio Tatto, que requer 
que a CPI convoque, para prestar esclarecimentos, o Senhor Goro Hama, ex-presidente da 
CDHU. Concedida vista ao Deputado Enio Tatto. 4 - Requerimento do Deputado Enio Tatto, 
que requer que a CPI convide, para prestar esclarecimentos, a Senhora Felícia Mendes Dias, 
representante do Fórum de Moradia e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Em votação 
nominal, o requerimento foi rejeitado. Votaram contra os Senhores Deputados Bruno Covas, 
Vitor Sapienza, Milton Flávio e José Augusto; votaram favoravelmente os Senhores Depu-
tados Enio Tatto e Antonio Mentor. 5 - Requerimento do Deputado Enio Tatto, que requer 
que a CPI convoque, para prestar esclarecimentos, o Senhor Lair Krähenbühl, presidente 
da CDHU. Concedida vista ao Deputado Bruno Covas. 6 - Requerimento do Deputado Enio 
Tatto, que requer que a CPI convide, para prestar esclarecimentos, o Senhor Osmar Silva 
Borges, representante da Frente de Luta por Moradia de São Paulo. Em discussão, usou da 
palavra o Senhor Deputado Enio Tatto. Em votação nominal, o requerimento foi rejeitado. 
Votaram contra os Senhores Deputados Milton Flávio, Vitor Sapienza, Bruno Covas e José 
Augusto; votaram favoravelmente os Senhores Deputados Enio Tatto e Antonio Mentor. 7 - 
Requerimento do Deputado Enio Tatto, que requer o fornecimento pela CDHU de documen-
tos mencionados e informações mencionadas. Concedida vista ao Deputado Milton Flávio. 8 
- Requerimento dos Deputados Antonio Mentor e Enio Tatto, que requerem que a CPI convo-
que, para prestar esclarecimentos, o Senhor Claudemir Antônio de Matos, então presidente 
da comissão municipal de licitação. Aprovado o requerimento. 9 - Requerimento dos Depu-
tados Antonio Mentor e Enio Tatto, que requerem que a CPI convoque, para prestar esclare-
cimentos, o Senhor Mário Antônio Dale Vedove Moreno, coordenador da empresa LBR-Tejo-
fran na região de Presidente Prudente e Marília. Concedida vista ao Deputado Bruno Covas. 
10 - Requerimento dos Deputados Antonio Mentor e Enio Tatto, que requerem que a CPI 
convoque, para prestar esclarecimentos, o Senhor Dejair Bistaffa, funcionário da prefeitura 
de Pirapozinho. Aprovado o requerimento. 11 - Requerimento dos Deputados Antonio Men-
tor e Enio Tatto, que requerem que a CPI convoque, para prestar esclarecimentos, o Senhor 
João Degair Favareto, engenheiro civil da prefeitura de Pirapozinho. Aprovado o requerimen-
to. 12 - Requerimento do Deputado Bruno Covas, que requer a convocação do Senhor José 
Fernando Toledo Osório, para prestar esclarecimentos sobre denúncias pertinentes ao objeto 
da CPI. Aprovado o requerimento. O Senhor Presidente propôs a inclusão na pauta dos 
requerimentos seguintes. Aprovadas as inclusões, os requerimentos foram então apreciados. 
13 - Requerimento do Deputado Antonio Mentor e Enio Tatto, que requerem que a CPI soli-
cite ao Senhor Delegado responsável pela Delegacia de Polícia Seccional de Presidente Pru-
dente enviar cópias dos inquéritos e demais procedimentos investigatórios instaurados nas 
delegacias da jurisdição daquela Seccional, em decorrência da chamada “Operação Pomar” 
que investiga atos praticados por agentes públicos acerca da construção de casas populares 
na Região Oeste Paulista. Aprovado o requerimento. 14 - Requerimento do Deputado Milton 
Flávio, que requer que a CPI oficie a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano 
(CDHU), no sentido de encaminhar as eventuais providências tomadas, no âmbito do Poder 
Judiciário, sobre as irregularidades denunciadas e cometidas na construção de casas com 
recursos da Companhia. Aprovado o requerimento. 15 - Requerimento dos Deputados Anto-
nio Mentor e Enio Tatto, que requerem que a CPI convide a Senhora Evaniza Alves Rodri-
gues, da coordenação da União dos Movimentos de Moradia, para relatar a experiência 
dos mutirões na Cidade de São Paulo, desde o final dos anos oitenta. Em votação nominal, 
o requerimento foi rejeitado. Votaram contra os Senhores Deputados Bruno Covas, Vitor 
Sapienza, Milton Flávio e José Augusto; votaram favoravelmente os Senhores Deputados 
Enio Tatto e Antonio Mentor. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou 
encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia e cuja transcrição passará 
a fazer parte desta ata, que eu, Ademar Trindade Cruz, Agente Técnico Legislativo, lavrei e a 
assino após o Senhor Presidente. Aprovada em reunião de 23/09/2009. 

Deputado JOSÉ AUGUSTO 
Presidente da CPI 
Ademar Trindade Cruz 
Secretário 

CPI CDHU - 16ª Legislatura
23/09/2009 - 7ª Reunião - Depoimento do Sr. Gabriel Vassílios Píperas e apreciar 

requerimentos
Ata da Sétima Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a 

finalidade de “investigar denúncias de fraudes em licitações para a construção de casas 
pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU)”. 

pelo Senhor Deputado José Augusto. Presentes os Senhores Deputados José Augusto, Bruno 
Covas, Milton Flávio, Enio Tatto, Antonio Mentor, Chico Sardelli (membros efetivos), Roberto 
Massafera e Vitor Sapienza (membros substitutos). Ausentes os Senhores Deputados Eli 
Corrêa Filho, Roberto Morais (em licença médica) e Roque Barbiere. Presentes, no decorrer 
dos trabalhos, os Senhores Deputados Camilo Gava e Fernando Capez. Havendo número 
regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos, sendo dispensada a leitura 
da ata da reunião anterior e a ata dada por aprovada. A reunião tinha a seguinte pauta: 
1. colher o depoimento do Senhor Sergio Pinaffi, convocado com a finalidade de prestar 
esclarecimentos sobre o objeto da CPI; 2. apreciar requerimentos; 3. assuntos de interesse 
da CPI. Pela ordem, o Senhor Deputado Enio Tatto registrou a presença de companheiros 
da Frente de Luta pela Moradia. Em seguida, o Senhor Presidente convidou o Senhor Sergio 
Pinaffi a tomar assento à Mesa e pediu a Sua Senhoria que lesse o termo de compromis-
so perante a CPI e respondesse algumas questões referentes à sua qualificação. Com a 
palavra, o Senhor Sergio Pinaffi disse que havia sido prefeito da cidade de Pirapozinho em 
dois mandatos e que havia uma necessidade de construção de casas. Na cidade havia uma 
pequena favela, área onde as casas foram destinadas, pois a pretensão era atingir o pessoal 
de menor renda, num processo de mutirão. A seguir, o Senhor Presidente abriu a palavra aos 
Senhores Deputados. O Senhor Deputado Bruno Covas levantou questões sobre a constru-
ção de casas através de convênio com a CDHU; sobre a responsabilidade da CDHU e da pre-
feitura; sobre a solicitação de recursos ao Senhor Francisco Emílio de Oliveira; sobre o modo 
de seleção das empresas que recebiam as cartas-convite da prefeitura; sobre convênio da 
CDHU com outras cidades da região. O Senhor Deputado Enio Tatto perguntou quem par-
ticipou da licitação; quem fiscalizava a obra; quem eram os representantes da LBR-Tejofran 
e da CDHU; quem era o presidente da CDHU na época. O Senhor Deputado Roberto Mas-
safera quis saber sobre a modalidade do mutirão; sobre a licitação para a construção das 
casas; sobre o fornecimento de mão de obra complementar. O Senhor Deputado Antonio 
Mentor quis saber se a empresa FT foi escolhida para administrar a construção por sistema 
de mutirão; quem comprava o material; o nome da empresa que fez a terraplanagem. O 
Senhor Presidente pediu a Sua Senhoria que falasse sobre o modelo de contrato, sobre a 
associação de mutirão, sobre o convênio e as partes envolvidas. Depois das respostas, o 
Senhor Presidente agradeceu ao Senhor Sergio Pinaffi. Em seguida, o Senhor Presidente, 
atendendo à solicitação do Senhor Deputado Antonio Mentor, suspendeu a reunião por 
cinco minutos. Reaberta a reunião, o Senhor Presidente passou à apreciação dos seguintes 
requerimentos: 1 - Requerimento dos Deputados Antonio Mentor e Enio Tatto, que requerem 
que a CPI convoque, para prestar esclarecimentos, o Senhor Jovem Marcos Corrêa Miras, da 
empresa HMI Engenharia. Aprovado o requerimento. 2 - Requerimento dos Deputados Anto-
nio Mentor e Enio Tatto, que requerem que a CPI convoque, para prestar esclarecimentos, o 
Senhor Climério de Toledo Pereira, engenheiro atuante na Região Oeste Paulista, acusado 
de envolvimento no caso de Pirapozinho. Aprovado o requerimento. 3 - Requerimento do 
Deputado Bruno Covas, que requer a convocação do Senhor Ângelo César Malacrida, ex-
prefeito de Presidente Venceslau, para que compareça à CPI, com a finalidade de prestar 
informações sobre fraudes em licitações para a construção de casas pela CDHU. Aprovado 
o requerimento. 4 - Requerimento do Deputado Bruno Covas, que requer a convocação do 
Senhor Gabriel Vassílios Píperas, ex-prefeito de Narandiba, para que compareça à CPI, com 
a finalidade de prestar informações sobre a prática de irregularidades na construção do 
conjunto habitacional Narandiba C, no município de Narandiba. Aprovado o requerimento. 
5 - Requerimento dos Deputados Antonio Mentor e Enio Tatto, que requerem que a CPI ofi-
cie ao Senhor Lair Krahenbuhl, presidente da CDHU, para que preste informações e forneça 
a relação de todos os empreendimentos da CDHU, dentre outras informações. Concedida 
vista ao Deputado Milton Flávio. 6 - Requerimento dos Deputados Antonio Mentor e Enio 
Tatto, que requerem que a CPI convoque, para prestar esclarecimentos, o Senhor Antonio 
Dias Felipe, responsável pela empresa Tejofran Engenharia. Concedida vista ao Deputado 
Antonio Mentor. 7 - Requerimento do Deputado Enio Tatto, que requer que a CPI convoque, 
para prestar esclarecimentos, o Senhor Goro Hama, ex-presidente da CDHU. Concedida vista 
ao Deputado Antonio Mentor. 8 - Requerimento do Deputado Enio Tatto, que requer que a 
CPI convide, para prestar esclarecimentos, a Senhora Felícia Mendes Dias, representante do 
Fórum de Moradia e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Concedida vista ao Deputado 
Antonio Mentor. 9 - Requerimento do Deputado Enio Tatto, que requer que a CPI convoque, 
para prestar esclarecimentos, o Senhor Lair Krähenbühl, presidente da CDHU. Concedida 
vista ao Deputado Antonio Mentor. 10 - Requerimento do Deputado Enio Tatto, que requer 
que a CPI convide, para prestar esclarecimentos, o Senhor Osmar Silva Borges, represen-
tante da Frente de Luta por Moradia de São Paulo. Concedida vista ao Deputado Antonio 
Mentor. 11 - Requerimento do Deputado Enio Tatto, que requer o fornecimento pela CDHU 
de documentos mencionados e informações mencionados. Concedida vista ao Deputado 
Antonio Mentor. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia e cuja transcrição passará a fazer parte 
desta ata, que eu, Ademar Trindade Cruz, Agente Técnico Legislativo, lavrei e a assino após o 
Senhor Presidente. Aprovada em reunião de 16/09/2009. 

Deputado JOSÉ AUGUSTO 
Presidente da CPI 
Ademar Trindade Cruz 
Secretário 

CPI CDHU - 16ª Legislatura
16/09/2009 - 6ª Reunião - Apreciar requerimentos e assuntos de interesse da CPI
Ata da Sexta Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a fina-

lidade de “investigar denúncias de fraudes em licitações para a construção de casas pela 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU)”. 

Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e nove, às onze horas, no 
Plenário Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Sexta 
Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de “investigar 
denúncias de fraudes em licitações para a construção de casas pela Companhia de Desen-
volvimento Habitacional e Urbano (CDHU)”, convocada, nos termos regimentais, e presidida 
pelo Senhor Deputado José Augusto. Presentes os Senhores Deputados José Augusto, Bruno 
Covas, Milton Flávio, Enio Tatto, Antonio Mentor (membros efetivos), Vitor Sapienza (mem-
bro substituto) e Camilo Gava (membro substituto eventual designado pela respectiva lide-
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do Osório para compor a Mesa dos trabalhos. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao 
depoente que respondesse algumas questões referentes à sua qualificação e que lesse o 
termo de compromisso perante a CPI. Com a palavra, Sua Senhoria falou do contrato que 
ganhou a licitação e foi iniciado em 2003. Usaram da palavra os Senhores Deputados Bruno 
Covas, Antonio Mentor, Enio Tatto, Milton Flávio, Vitor Sapienza, Roberto Massafera e o 
Senhor Presidente, que levantaram, entre outras, as seguintes questões: o grau de respon-
sabilidade dos entes envolvidos na construção; conhecimento do processo de condenação 
do Senhor Mário Antônio Dale Vedove Moreno; participação da empresa LBR; valor que a 
CDHU pagava por unidade construída; número de empresas que concorreram no processo 
licitatório; tempo para construir um conjunto; licitação que resultou no consórcio da LBR-
Tejofran; compra de material pela prefeitura; a causa que levou o consórcio a deixar de 
fiscalizar as obras. O Senhor Presidente comunicou aos Senhores Deputados o recebimento 
de um fax enviado pelo Senhor Ângelo César Malacrida, comunicando que motivos alheios 
a sua vontade impediram seu comparecimento à reunião para prestar informações à CPI e 
se colocando à disposição em qualquer outra data. Em seguida, o Senhor Presidente sub-
meteu à apreciação dos Senhores Deputados os seguintes requerimentos: 1 - Requerimento 
dos Deputados Antonio Mentor e Enio Tatto, que requerem que a CPI convoque, para prestar 
esclarecimentos, o Senhor Antonio Dias Felipe, responsável pela empresa Tejofran Engenha-
ria. Concedida vista ao Deputado Milton Flávio. 2 - Requerimento do Deputado Enio Tatto, 
que requer que a CPI convoque, para prestar esclarecimentos, o Senhor Lair Krähenbühl, 
presidente da CDHU. Concedida vista ao Deputado Milton Flávio. 3 - Requerimento dos 
Deputados Antonio Mentor e Enio Tatto, que requerem que a CPI convoque, para prestar 
esclarecimentos, o Senhor Mário Antônio Dale Vedove Moreno, coordenador da empresa 
LBR-Tejofran na região de Presidente Prudente e Marília. Em votação nominal, votaram 
favorável ao requerimento os Senhores Deputados Antonio Mentor, Enio Tatto, Vitor Sapien-
za e José Augusto; votou contra o Senhor Deputado Milton Flávio. 4 - Requerimento dos 
Deputados Antonio Mentor e Enio Tatto, que requerem que a CPI convide, para prestar 
esclarecimentos, o Senhor Fidelcino Magro, ex-prefeito de Narandiba, que no período em 
foi contratada a construção do empreendimento Narandiba “B” chefiava o executivo local. 
Aprovado o requerimento. 5 - Requerimento dos Deputados Antonio Mentor e Enio Tatto, 
que requerem que a CPI oficie o Senhor Roberto Fernandes, Delegado Geral do Departa-
mento de Polícia Judiciária de São Paulo-Interior (DEINTER-8), de Presidente Prudente, para 
que remeta cópias de todos os autos dos inquéritos no âmbito da Operação Pomar, bem 
como a relação de inquéritos concluídos que por ventura tenham instruído processos cíveis 
e criminais. Aprovado o requerimento. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
declarou encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia e cuja transcrição 
passará a fazer parte desta ata, que eu, Ademar Trindade Cruz, Agente Técnico Legislativo, 
lavrei e a assino após o Senhor Presidente. Aprovada em reunião de 07/10/2009. 

Deputado JOSÉ AUGUSTO 
Presidente da CPI 
Ademar Trindade Cruz 
Secretário 

CPI CDHU - 16ª Legislatura
07/10/2009 - 9ª Reunião - Depoimento do Sr. Climério de Toledo Pereira e apreciar 

requerimentos
Ata da Nona Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a fina-

lidade de “investigar denúncias de fraudes em licitações para a construção de casas pela 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU)”. 

Aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e nove, às dez horas e trinta 
minutos, no Plenário Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-
se a Nona Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de 
“investigar denúncias de fraudes em licitações para a construção de casas pela Companhia 
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU)”, convocada, nos termos regimentais, 
e presidida pelo Senhor Deputado José Augusto. Presentes os Senhores Deputados José 
Augusto, Bruno Covas, Milton Flávio, Enio Tatto, Antonio Mentor (membros efetivos) e Vitor 
Sapienza (membro substituto). Ausentes os Senhores Deputados Eli Corrêa Filho, Chico Sar-
delli, Roberto Morais e Roque Barbiere. Havendo número regimental, o Senhor Presidente 
declarou aberta reunião, sendo dispensada a leitura da ata da reunião anterior e a ata dada 
por aprovada. A reunião tinha a seguinte pauta: 1. colher os depoimentos do Senhor Ângelo 
César Malacrida, ex-prefeito de Presidente Venceslau; do Senhor Climério de Toledo Pereira, 
engenheiro atuante na região oeste paulista, acusado de envolvimento no caso Pirapozinho. 
2. apreciar requerimentos. 3. assuntos de interesse da CPI. O Senhor Presidente cumprimen-
tou os Senhores Deputados e, passando para o item um da pauta, informou que o Senhor 
Ângelo César Malacrida havia solicitado uma nova data, em virtude de ter que se apre-
sentar em outro local, na presente data. O Senhor Presidente convidou o Senhor Climério 
para fazer parte da Mesa dos trabalhos e solicitou ao depoente a leitura do termo de com-
promisso perante a CPI, bem como respondesse às questões referentes à sua qualificação. 
Com a palavra, Sua Senhoria falou da sua carreira profissional na prefeitura municipal, na 
CESP e na CDHU, em Presidente Prudente, onde foi comissionado como o único engenheiro 
da CDHU na Região. Pela ordem, o Senhor Deputado Vitor Sapienza propôs que o depoente 
falasse das possíveis irregularidades. Pela ordem, o Senhor Deputado Milton Flávio pergun-
tou quais foram as razões que o Ministério Público o incluiu entre os acusados e fez outras 
questões ao depoente, que as respondeu. Fizeram uso da palavra os Senhores Deputados 
Bruno Covas, Enio Tatto, Milton Flávio, Antonio Mentor e o Senhor Presidente, que levan-
taram, entre outras, as seguintes questões: grampeamento do telefone do depoente; o 
motivo de o depoente ter sido associado à quadrilheiros; relação da CDHU com o consórcio 
LBR-Tejofran e FT Construções; compra de postes; as reuniões semanais do consórcio para 
medições das incorreções; responsabilidade das pessoas jurídicas em torno da construção; 
relação com o Senhor Francisco Emílio de Oliveira; relações com o Senhor Chiquinho da 
CDHU. Em seguida, o Senhor Presidente agradeceu a presença do Senhor Climério e do 
seu advogado, Doutor Marcelo Manfrini, e passou para o segundo item da pauta, sobre a 
apreciação de requerimentos. 1 - Requerimento dos Deputados Antonio Mentor e Enio Tatto, 
que requerem que a CPI convoque, para prestar esclarecimentos, o Senhor Antonio Dias 
Felipe, responsável pela empresa Tejofran Engenharia. Em votação nominal, foi rejeitado o 
requerimento. Votaram contra o requerimento os Senhores Deputados Milton Flávio, Bruno 

Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e nove, às onze horas, 
no Plenário Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a 
Sétima Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de 
“investigar denúncias de fraudes em licitações para a construção de casas pela Companhia 
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU)”, convocada, nos termos regimentais, 
e presidida pelo Senhor Deputado José Augusto. Presentes os Senhores Deputados José 
Augusto, Bruno Covas, Milton Flávio, Enio Tatto, Antonio Mentor (membros efetivos), Vitor 
Sapienza (membro substituto). Ausentes os Senhores Deputados Eli Corrêa Filho, Chico Sar-
delli, Roberto Morais (em licença médica) e Roque Barbiere. Presente, no decorrer dos tra-
balhos, o Senhor Deputado José Candido. Havendo número regimental, o Senhor Presidente 
declarou aberta reunião, sendo dispensada a leitura da ata da reunião anterior e a ata 
dada por aprovada. A reunião tinha a seguinte pauta: 1. colher os depoimentos do Senhor 
Gabriel Vassílios Píperas, ex-prefeito de Narandiba; do Senhor José Fernando Toledo Osório, 
responsável pela fiscalização de obras da CDHU; 2. apreciar requerimentos; 3. assuntos de 
interesse da CPI. O Senhor Presidente convidou o Senhor Gabriel Vassílios Píperas a tomar 
assento à Mesa. Pela ordem, o Senhor Deputado Enio Tatto perguntou sobre o motivo da 
não vinda do outro depoente. O Senhor Presidente leu ofício do Senhor José Fernando Tole-
do Osório, que solicitava o adiamento do seu depoimento para semana seguinte em virtude 
da necessidade de preparar-se para depor. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao 
Senhor Gabriel Vassílios Píperas que respondesse às perguntas referentes à sua qualificação 
e que lesse o termo de compromisso perante a CPI. Com a palavra, Sua Senhoria se pre-
dispôs a dirimir qualquer dúvida dos Senhores Deputados. Usaram da palavra os Senhores 
Deputados Milton Flávio e Vitor Sapienza, que sugeriu que o depoente começasse do início, 
narrando os acontecimentos sobre a construção de casas. O Senhor Gabriel Vassílios Píperas 
falou da sua administração, da construção de Narandiba C e da Operação Pomar. Usaram 
da palavra os Senhores Deputados Vitor Sapienza, Antonio Mentor, Milton Flávio, Enio Tatto, 
Bruno Covas e o Senhor Presidente, que fizeram suas questões ao depoente. Após agradecer 
ao Senhor Gabriel Vassílios Píperas, que se pôs à disposição da CPI, o Senhor Presidente 
passou à apreciação dos requerimentos em pauta. 1 - Requerimento dos Deputados Anto-
nio Mentor e Enio Tatto, que requerem que a CPI convoque, para prestar esclarecimentos, 
o Senhor Antonio Dias Felipe, responsável pela empresa Tejofran Engenharia. Concedida 
vista conjunta aos Deputados Vitor Sapienza e Enio Tatto. 2 - Requerimento dos Deputados 
Antonio Mentor e Enio Tatto, que requerem que a CPI convoque, para prestar esclarecimen-
tos, o Senhor Mário Antônio Dale Vedove Moreno, coordenador da empresa LBR-Tejofran 
na região de Presidente Prudente e Marília. Concedida vista conjunta aos Deputados Vitor 
Sapienza e Enio Tatto. 3 - Requerimento dos Deputados Antonio Mentor e Enio Tatto, que 
requerem que a CPI oficie ao Senhor Lair Krahenbuhl, presidente da CDHU, para que preste 
informações e forneça a relação de todos os empreendimentos da CDHU, dentre outras 
informações. Em votação nominal, o requerimento foi rejeitado. Votaram contra os Senho-
res Deputados Bruno Covas, Vitor Sapienza e José Augusto; votaram favoravelmente os 
Senhores Deputados Antonio Mentor e Enio Tatto. 4 - Requerimento do Deputado Enio Tatto, 
que requer o fornecimento pela CDHU de documentos mencionados e informações men-
cionadas. Em discussão, usou da palavra o Senhor Deputado Enio Tatto. Aprovado o reque-
rimento. 5 - Requerimento do Deputado Enio Tatto, que requer que a CPI convoque, para 
prestar esclarecimentos, o Senhor Goro Hama, ex-presidente da CDHU. Em votação nominal, 
o requerimento foi rejeitado. Votaram contra os Senhores Deputados Bruno Covas, Vitor 
Sapienza e José Augusto; votaram favoravelmente os Senhores Deputados Antonio Mentor 
e Enio Tatto. 6 - Requerimento do Deputado Enio Tatto, que requer que a CPI convoque, 
para prestar esclarecimentos, o Senhor Lair Krähenbühl, presidente da CDHU. A pedido do 
Senhor Deputado Bruno Covas, o Senhor Presidente suspendeu os trabalhos por um minuto. 
Reaberta a reunião, foi concedida vista do requerimento ao Deputado Enio Tatto. O Senhor 
Deputado Vitor Sapienza propôs a inclusão de requerimento de sua autoria na pauta. Apro-
vada a inclusão. 7 - Requerimento do Deputado Vitor Sapienza, que requer seja oficiada a 
CDHU para que sejam fornecidas à CPI informações sobre a rescisão contratual do Conjunto 
Habitacional Narandiba C, situado no Município de Narandiba. Aprovado o requerimento. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, que foi gra-
vada pelo Serviço de Audiofonia e cuja transcrição passará a fazer parte desta ata, que eu, 
Ademar Trindade Cruz, Agente Técnico Legislativo, lavrei e a assino após o Senhor Presiden-
te. Aprovada em reunião de 30/09/2009. 

Deputado JOSÉ AUGUSTO 
Presidente da CPI 
Ademar Trindade Cruz 
Secretário 

CPI CDHU - 16ª Legislatura
30/09/2009 - 8ª Reunião - Depoimento do Sr. José Fernando Toledo Osório e apreciar 

requerimentos
Ata da Oitava Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a 

finalidade de “investigar denúncias de fraudes em licitações para a construção de casas 
pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU)”. 

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e nove, às onze horas, no 
Plenário Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Oitava 
Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de “investigar 
denúncias de fraudes em licitações para a construção de casas pela Companhia de Desen-
volvimento Habitacional e Urbano (CDHU)”, convocada, nos termos regimentais, e presi-
dida pelo Senhor Deputado José Augusto. Presentes os Senhores Deputados José Augusto, 
Bruno Covas, Milton Flávio, Enio Tatto, Antonio Mentor (membros efetivos), Vitor Sapienza e 
Roberto Massafera (membros substitutos). Ausentes os Senhores Deputados Eli Corrêa Filho, 
Chico Sardelli, Roberto Morais (em licença médica) e Roque Barbiere. Havendo número 
regimental, o Senhor Presidente declarou aberta reunião, sendo dispensada a leitura da ata 
da reunião anterior e a ata dada por aprovada. A reunião tinha a seguinte pauta: 1. colher 
os depoimentos do Senhor Ângelo César Malacrida, ex-prefeito de Presidente Venceslau; 
do Senhor José Fernando Toledo Osório, responsável pela fiscalização de obras da CDHU na 
região objeto das denúncias apresentadas a esta CPI, em nome do consórcio formado pelas 
empresas LBR-Tejofran; 2. apreciar requerimentos; 3. assuntos de interesse da CPI. O Senhor 
Presidente cumprimentou os Senhores Deputados e convidou o Senhor José Fernando Tole-
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Notamos ainda, da análise dos demais depoimentos, cujas transcrições e atas acom-
panham o presente relatório, que a CDHU agia como agente financeiro e repassador dos 
recursos, corroborando o depoimento acima transcrito.

A Prefeitura era a responsável por localizar o terreno onde seriam erguidas as casas, 
adquirí-lo (por desapropriação ou negociação amigável), doá-lo para a CDHU, licitar a 
construção dos conjuntos, aprovar nos órgãos públicos a obra a que se pretende executar e, 
eventualmente, a contratar empresa para prestar assessoria técnica à Prefeitura durante a 
construção das casas.

A CDHU era responsável pelo repasse dos valores, por avaliar a viabilidade técnica 
de implementação do Conjunto Habitacional na área escolhida pela Prefeitura, fornecer o 
orçamento e projeto básico das edificações, aprovar as medições e fazer os pagamentos 
devidos em função das medições.

As medições eram realizadas pela empresa contratada para prestar o gerenciamento 
das obras na região.

Neste tocante, importa frisar o fato de que, conforme informado pelo Sr. José Fernan-
do, nos convênios firmados pela modalidade Habiteto, a atuação da gerenciadora restringia-
se às medições, visto que o acompanhamento das obras eram de responsabilidade dos 
engenheiros das Prefeituras, tanto que a Anotação de Responsabilidade Técnica, expedida 
pelo CREA, o era em nome desses profissionais.

Tais assertivas encontram fundamento no próprio convênio firmado com as Pre-
feituras, como podemos observar nos convênios juntados a este relatório, firmado com 
a Prefeitura Municipal de Pirapozinho, vide cláusulas 9.1., “i”, “j”, “n”, do Convênio nº 
1.03.00.00/6.00.00.00/574/2002.

Assim, e diante desses fatos, observamos que as irregularidades existiram, mas 
cingiram-se àquilo tratado na Ação Penal noticiada.

7) Providências Adotadas
Em 02 de março de 2007, em virtude de investigações sobre o assunto tratado por 

essa CPI, o Grupo de Atuação Especial Regional para Prevenção e Repressão ao Crime Orga-
nizado, GAERCO – Presidente Prudente, Ministério Público do Estado de São Paulo, expediu 
o Ofício nº 84/2007 – GAERCO PP, à CDHU, Requisitando Documentos sobre os diversos 
empreendimentos da Região.

As informações foram devidamente prestadas ao GAERCO, no prazo requisitado.
Concluída a investigação e procedida às prisões preventivas iniciou-se inquérito poli-

cial para apurar a materialidade e autoria dos crimes supostamente praticados.
Paralelamente às estas providencias policiais, uma vez notificada da existência das 

investigações, a CDHU constituiu comissão de sindicância cuja conclusão foi pela dispensa 
de funcionários e revisão do programa Habiteto.

Essas recomendações foram seguidas, mediante criação de Grupo de Trabalho para 
a revisão do programa, que veio a ser denominado Programa de Parceria com Municípios, e 
os funcionários envolvidos, frise-se, foram devidamente dispensados.

Ainda quanto às providências da CDHU, o contrato com o Consórcio Maxihab foi 
rescindido e penalidades foram aplicadas.

No âmbito Judicial, o Poder Judiciário da Comarca de Pirapozinho acolheu a denún-
cia feita pelo Ministério Público julgando os envolvidos, o que culminou com a sentença de 
17 de agosto de 2009, exarada nos autos nº 540/06.

Verifica-se, desta maneira, que aqueles indícios aventados foram devidamente inves-
tigados e medida judicial de ordem criminal foi devidamente aplicada. A despeito de a sen-
tença criminal ainda não ter firmado sua definitividade, com a incidência da coisa julgada, 
já que sob o crivo da Instância Recursal, leia-se, o Tribunal de Justiça, conclui-se que houve 
efetiva repressão sobre o fato determinado, ora sob investigação desta CPI.

Visando corrigir as irregularidades apontadas, a CDHU firmou Termos de Ajustamen-
to de Conduta (TAC) junto às Prefeituras Municipais da Região e com o Ministério Público 
do Estado de São Paulo, em 47 empreendimentos. O que isto significa? Significa que foram 
utilizados mecanismos jurídicos de controle dos atos da Administração Indireta, de correção 
e saneamento de irregularidades, de adequação à correta interpretação da lei de licitações 
e contratos, sem que tudo isso demandasse mais prejuízos ao Erário e sem paralisar os 
projetos habitacionais do Governo estadual, os quais tornaram possível a concretização do 
sonho da casa própria para dezenas de milhares de pessoas e famílias.

Em empreendimentos cujo TAC não foi viabilizado, a CDHU ingressou com ações 
de produção antecipada de provas, objetivando, como medida preventiva, a apuração dos 
defeitos nas construções e o auferimento e mensuração de prejuízos. Ou seja, a CDHU ado-
tou as medidas administrativas e judiciais cabíveis, seja para punir os maus empregados 
que eventualmente ocuparam lugar na empresa, ou, seja para recuperar valores despendi-
dos irregularmente, ao arrepio dos interesses da empresa. Enfim, não se pode dizer que as 
irregularidades detectadas e que configuraram o fato determinado para a instalação desta 
CPI tenham sido relegadas para o campo da impunid ade.

Ao contrário. A CDHU pautou-se por cumprir os princípios constitucionais da morali-
dade e eficiência administrativa, punindo empresas e pessoas de má-fé que ousaram lograr 
o contribuinte paulista.

Se estes comportamentos da CDHU e da Justiça Criminal não tivessem sido adota-
dos, ai, sim, poder-se-ia falar em apuração e repressão ao fato determinado. Neste caso, 
ocorreu o contrário: a investigação levada à cabo por esta CPI redundou no reconhecimento 
da concretização dos instrumentos jurídicos disponíveis para a restauração da moralidade 
administrativa. Esta é a conclusão que devemos chegar após estes trabalhos de investiga-
ção.

As obras na região, de um modo geral, foram retomadas visando a substituição do 
material, correção de eventuais falhas e a conclusão dos empreendimentos.

O que nos resta, agora, e fica como medida de sugestão, é aguardar os resultados 
destas medidas adotadas e as suas consequências. 

8) Conclusões
O objetivo de uma CPI é reunir o maior número de indícios para caracterizar um fato 

irregular (ou fatos irregulares) ocorrido dentro da órbita de competência do Estado-membro.

Covas, Vitor Sapienza e José Augusto; votou favoravelmente o Senhor Deputado Enio Tatto. 
2 - Requerimento do Deputado Enio Tatto, que requer que a CPI convoque, para prestar 
esclarecimentos, o Senhor Lair Krähenbühl, presidente da CDHU. O Senhor Deputado Bruno 
Covas sugeriu que fosse feito convite no lugar de convocação. Aprovada tal sugestão, foi 
aprovado o requerimento. 3 - Requerimento dos Deputados Antonio Mentor e Enio Tatto, 
que requerem que a CPI convoque, para prestar esclarecimentos, o Senhor Vitorino Fran-
cisco Antunes Neto, Procurador da Fazenda junto ao Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, OAB/SP 54.051, na época que ocorreu o julgamento, pelo mencionado tribunal, do 
contrato da CDHU com o consórcio Maxihabi. Concedida vista ao Deputado Bruno Covas. 
4 - Requerimento dos Deputados Antonio Mentor e Enio Tatto, que requerem que a CPI 
convoque, para prestar esclarecimentos, o Senhor Sérgio Ciquera Rossi, Secretário - Diretor 
Geral do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na época que ocorreu o julgamento, 
pelo mencionado tribunal, do contrato da CDHU com o consórcio Maxihabi. Concedida vista 
ao Deputado Bruno Covas. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a 
todos e declarou encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia e cuja 
transcrição passará a fazer parte desta ata, que eu, Ademar Trindade Cruz, Agente Técnico 
Legislativo, lavrei e a assino após o Senhor Presidente. Aprovada em reunião de 14/10/2009. 

Deputado JOSÉ AUGUSTO 
Presidente da CPI 
Ademar Trindade Cruz 
Secretário 

6) Aspectos Relevantes
Da análise dos documentos coletados por essa comissão, combinado com os esclare-

cimentos prestados pelos depoentes convocados a depor nesta casa de leis, podemos inferir 
que a Região de Presidente Prudente, objeto da Operação Pomar, envolvia 53 Municípios.

A CDHU, em contato com as diversas Prefeituras Municipais, firmou convênios para 
repasse de recursos financeiros na modalidade denominada Habiteto.

De acordo com o depoimento do Sr. José Fernando Toledo Osório, o convênio Habi-
teto:

“(...) sofreu uma evolução no tempo, mas era um convênio realizado entre a CDHU 
e o município, onde o município era responsável por doar o terreno para o empreendimento, 
desenvolver os projetos – ou o município ou a própria CDHU, isso num primeiro instante; 
era responsabilidade do município promover a inscrição dos interessados que seriam os 
mutirantes. A responsabilidade do município incluía, num certo momento, a energização do 
empreendimento, a iluminação do empreendimento, a infraestrutura toda – guias, sarjetas, 
drenagem, água e esgoto, e era responsabilidade dele também aprovar esse empreendimen-
to, esse projeto nos órgãos competentes, inclusive no próprio município.

Isso era feito um convênio aí por gestões do prefeito, da prefeitura, junto à Secreta-
ria de Habitação ou CDHU, se formalizava um convênio. O terreno só era aceito depois de 
uma vistoria feita por técnicos da CDHU que analisavam a conformidade desse terreno com 
as exigências. Aprovado isso, se assinava esse convênio, que era CDHU e prefeitura, onde a 
CDHU fornecia à prefeitura verba para aquisição de materiais e uma outra verba que incluía 
administração desse empreendimento, aquisição de ferramentas e assessoria técnica ao 
empreendimento.

A responsabilidade da licitação para aquisição dos materiais ou contratação dessa 
assessoria técnica ou eventualmente a montagem dessa assessoria técnica, porque nem 
todas as prefeituras se utilizavam de assessoria técnica contratada. Havia prefeituras que 
montavam essa estrutura com esta verba existente, uma estrutura própria para desenvolvi-
mento do empreendimento. Então, em termos de responsabilidade entre prefeitura e CDHU 
eu imagino que eu tenha...

Houve um processo evolutivo nessa história, e num certo momento essas prefeituras 
nem sempre tinham as condições financeiras para desenvolver a infraestrutura de respon-
sabilidade dela, a CDHU passou também, no próprio convênio, isso num segundo tempo, a 
fazer uma verba, ter uma previsão de uma verba para essa infraestrutura, quer dizer, seria 
uma parte da participação de custos; e na parte de universalização de energia as concessio-
nárias passaram a cumprir uma obrigação de concessão que era energizar o empreendimen-
to; anteriormente as prefeituras tinham que pagar por essa energização, botar posteação, 
esse tipo de coisa. A iluminação permaneceu sob responsabilidade ainda das prefeituras.

Nós fomos contratados para fazer a fiscalização, o acompanhamento e as medições 
– o acompanhamento físico dessas obras. Em que momento nós entrávamos no empreen-
dimento? A CDHU nos dava ordem de serviço para execução de cada empreendimento, nós 
entrávamos nesse empreendimento quando a prefeitura havia passado por todas as etapas 
de aquisição dos materiais, eventual contratação, montagem da sua estrutura técnica de 
assessoria aos mutirantes; eles já haviam feito um plano de trabalho que era o regulamento 
do mutirão, as pessoas já estavam definidas quais seriam as famílias que seriam proprietá-
rias dessa casa futuramente. E eles assinavam um documento – o prefeito, o responsável 
técnico, o engenheiro responsável técnico da prefeitura, porque a responsabilidade técnica 
da execução da obra era da prefeitura, uma assistente social que fazia toda parte social de 
agregação dos mutirantes, da prefeitura, e todos os mutirantes inscritos naquele programa.

Neste momento a prefeitura já havia realizado a terraplanagem; também era de 
responsabilidade dela fazer a conformação de acordo com o projeto e fazer a alocação das 
obras. Nós iniciávamos fazendo a verificação dessa alocação, a conformidade da alocação 
desse projeto em relação ao projeto que nos era fornecido. A partir daí nós fazíamos o 
acompanhamento através de mestre de obras e engenheiro, acompanhamento do desen-
volvimento da obra. Fazíamos mensalmente medições de avanço físico; essas medições são 
feitas por uma formatação que a própria CDHU define; o engenheiro vai e verifica qual é o 
andamento da obra por etapas, tipo fundação, meia alvenaria, alvenaria completa, madeira-
mento de telhado. Então tem toda uma regra definida pela pró pria CDHU.

Essa medição física feita pelo engenheiro no canteiro eventualmente era verificada 
pelo responsável da prefeitura, esse documento ia para o escritório e era transformado, 
através de outra formatação que a CDHU define, em financeiro. Isto era assinado por nós, 
nosso engenheiro, o nosso coordenador, o coordenador regional da CDHU e vinha para cá. 
O pagamento era feito diretamente da CDHU à prefeitura. Então quando eventualmente o 
senhor fala empreiteiro normalmente isso era uma assessoria.” (citação extraída da trans-
crição do depoimento do Sr. José Fernando Toledo Osório, prestado no dia 30.09.2009).
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tentes. As investigações já realizadas pela Polícia e pelo Judiciário, e os trabalhos dessa CPI, 
reforçaram a certeza de que as irregularidades existentes são aquelas narradas e compro-
vadas pela sentença exarada pelo MM. Juiz de Pirapozinho, sendo os responsáveis por tais 
irregularidades aqueles processados e condenados pela Justiça de Pirapozinho. Referida 
sentença deve, aliás, acompanhar o presente relatório, dele fazendo parte integrante, por 
trazer refletidas as conclusões da presente CPI”.

Sala das Comissões, em 05 de novembro de 2009.
Deputado ROBERTO MORAIS
Relator da CPI

APROVADA A INCLUSÃO DO ITEM SUPRA NO RELATÓRIO FINAL.
Plenário Tiradentes, em 05/11/2009
a) Deputado José Augusto - Presidente
a) Deputado José Augusto
a) Deputado Milton Flavio
a) Deputado Bruno Covas
a) Deputado Chico Sardelli
a) Deputado Eli Corrêa Filho
a) Deputado Antonio Mentor (com o voto em separado)
a) Deputado Enio Tatto (com o voto em separado)

Segue abaixo a integra da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Judicial 
da Comarca da Pirapozinho – Feito nº 540/06:

Vistos.

FRANCISCO EMÍLIO DE OLIVEIRA, vulgo “Chiquinho da CDHU”, CARLOS EDUARDO 
SAMPAIO KAUFFMANN, LUIS PAULO SAMPAIO KAUFFMANN, ARTHUR KAUFFMANN, CELSO 
HIDEMI NISHIMOTO, LOURIVAL MONTI, AMÉLIO LUÍS BALSAN, vulgo “Gaúcho”, AMAURI 
ARNALDO MONTEIRO, vulgo “VM”, EDSON MENESES, CAIO CESAR GONÇALVES BERTASSO, 
JOSÉ ROBERTO KOL, ROSELI SUSIE DE OLIVEIRA SOUZA, EDILENE LUIZ FERREIRA, ROSALY 
SYLVIA RAMALHO SAMPAIO, LUCILIA FERNANDES DE SOUZA, JOVEM MARCOS CORREA 
MIRAS, LIGIA SUSIE DE OLIVEIRA, MARIO ANTÔNIO DALE VEDOVE MORENO, REINALDO 
DE GALLES, CLIMÉRIO DE TOLEDO PEREIRA, SIDNEI FLORES DOS SANTOS, ALVARO JOSÉ 
BOTINI, DEJAIR BISTAFFA, SÉRGIO PINAFFI, RICARDO MANOEL DOS SANTOS, CLAUDEMIR 
ANTÔNIO DE MATOS, OSVALDO JOSÉ VANCINE, AFONSO JORGE MARTINHO JERONYMO 
E PAULO ANTÔNIO SARQUIS PINTO, foram denunciados como incursos no artigo 288 do 
Código Penal. Ainda, FRANCISCO EMÍLIO DE OLIVEIRA, como incurso por nove vezes no 
artigo 90 da Lei n. 8.666/93; por duas vezes no artigo 96 da Lei n. 8.666/93; por duas vezes 
no artigo 299, c.c. o artigo 71, caput, ambos do Código Penal; no artigo 298 do CP; por 
três vezes no artigo 1º, incisos V e VI, da Lei 9.613/98 e por duas vezes no artigo 1º, I, do 
Decreto-lei n. 201/67, c.c. os artigos 30 e 71, ambos do CP; CARLOS EDUARDO SAMPAIO 
KAUFFMANN, como incurso como incurso por sete vezes no artigo 90 da Lei n. 8.666/93; 
por duas vezes no artigo 96 da Lei n. 8.666/93; por duas vezes no artigo 299, c.c. o artigo 
71, caput, ambos do Código Penal e por duas vezes no artigo 1º, I, do Decreto-lei n. 201/67, 
c.c. os artigos 30 e 71, ambos do CP; LUIS PAULO SAMPAIO KAUFFMANN, como incurso no 
artigo 90 da Lei n. 8.666/93; por duas vezes no artigo 96 da Lei n. 8.666/93; no artigo 299, 
c.c. o artigo 71, caput, ambos do Código Penal e no artigo 1º, I, do Decreto-lei n. 201/67, c.c. 
os artigos 30 e 71, ambos do CP; ARTHUR SAMPAIO KAUFFMANN, como incurso por três 
vezes no artigo 90 da Lei n. 8.666/93; no artigo 96 da Lei n. 8.666/93; no artigo 299, c.c. o 
artigo 71, caput, ambos do Código Penal e no artigo 1º, I, do Decreto-lei n. 201/67, c.c. os 
artigos 30 e 71, ambos do CP; CELSO HIDEMI NISHIMOTO, como incurso por duas vezes no 
artigo 90 da Lei n. 8.666/93; no artigo 96 da Lei n. 8.666/93; no artigo 299, c.c. o artigo 71, 
caput, ambos do Código Penal, no artigo 1º, incisos V e VII da Lei 9.613/98 e no artigo 1º, I, 
do Decreto-lei n. 201/67, c.c. os artigos 30 e 71, ambos do CP; LOURIVAL MONTI e LUCÍLIA 
FERNANDES DE SOUZA, como incursos no artigo 90 da Lei n. 8.666/93; no artigo 96 da Lei 
n. 8.666/93; no artigo 299, c.c. o artigo 71, caput, ambos do Código Penal, e no artigo 1º, I, 
do Decreto-lei n. 201/67, c.c. os artigos 30 e 71, ambos do CP; AMÉLIO LUÍS BALSAN, vulgo 
“Gaúcho”, como incurso no artigo 90 da Lei n. 8.666/93; no artigo 96 da Lei n. 8.666/93; no 
artigo 299, c.c. o artigo 71, caput, ambos do Código Penal, e no artigo 1º, I, do Decreto-lei n. 
201/67, c.c. os artigos 30 e 71, ambos do CP; AMAURI ARNALDO MONTEIRO, como incurso 
no artigo 90 da Lei n. 8.666/93; no artigo 96 da Lei n. 8.666/93; no artigo 299, c.c. o artigo 
71, caput, ambos do Código Penal, e no artigo 1º, I, do Decreto-lei n. 201/67, c.c. os artigos 
30 e 71, ambos do CP; EDSON MENESES, como incurso no artigo 298 do Código Penal; CAIO 
CESAR GONÇALVES BERTASSO, como incurso no artigo 298 do Código Penal e no artigo 
1º, incisos V e VII da Lei 9.613/98; EDILENE LUIZ FERREIRA, como incursa por sete vezes no 
artigo 90 da Lei n. 8.666/93 e por duas vezes no artigo 1º, incisos V e VI, da Lei 9.613/98; 
ROSALY SYLVIA RAMALHO SAMPAIO, como incursa no artigo 90 da Lei n. 8.666/93; no arti-
go 96 da Lei n. 8.666/93; no artigo 299, c.c. o artigo 71, caput, ambos do Código Penal, e no 
artigo 1º, I, do Decreto-lei n. 201/67, c.c. os artigos 29 e 71, ambos do CP; JOVEM MARCOS 
CORREA MIRAS, como incurso, por duas vezes, no artigo 1º, incisos V e VII, da Lei 9.613/98; 
LIGIA SUSIE DE OLIVEIRA, como incursa no artigo 1º, incisos V e VII, da Lei 9.613/98; MARIO 
ANTÔNIO DALE VEDOVE MORENO, como incurso, por duas vezes, no artigo 96 da lei n. 
8.666/93; no artigo 1º, incisos V e VII da Lei 9.613/98, e por duas vezes no artigo 1º, I, do 
Decreto-lei n. 201/67, c.c. os artigos 30 e 71, ambos do CP; REINALDO DE GALLES, como 
incurso, por duas vezes, no artigo 96 da lei n. 8.666/93, e por duas vezes no artigo 1º, I, do 
Decreto-lei n. 201/67, c.c. os artigos 30 e 71, ambos do CP; CLIMÉRIO DE TOLEDO PEREIRA, 
como incurso, por duas vezes, no artigo 96 da lei n. 8.666/93, e por duas vezes no artigo 1º, 
I, do Decreto-lei n. 201/67, c.c. os artigos 30 e 71, ambos do CP; SIDNEI FLORES DOS SAN-
TOS, como incurso, por três vezes, no artigo 90 da lei n. 8.666/93; DEJAIR BISTAFFA, como 
incurso no artigo 90 da lei n. 8.666/93 e no artigo 317, c.c. o art. 30, ambos do CP; SÉRGIO 
PINAFFI, como incurso por nove vezes no artigo 90 da Lei n. 8.666/93; por duas vezes no 
artigo 96 da Lei n. 8.666/93; por duas vezes no artigo 317 do Código Penal e por duas vezes 
no artigo 1º, I, do Decreto-lei n. 201/67, c.c. o artigo 71 do CP; RICARDO MANOEL DOS 
SANTOS, como incurso no artigo 90 da Lei n. 8.666/93; CLAUDEMIR ANTÔNIO DE MATOS, 

Portanto, poderá a CPI não chegar às minúcias ou profundezas das variantes que 
cercam o tema em questão, envolvendo a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano do Estado de São Paulo, Prefeituras Municipais e empresas que participaram das 
licitações para a  construção de conjuntos habitacionais, devendo, contudo, apontar, aos 
demais órgãos públicos com competência constitucional e legal para aplicar a quem de 
direito as devidas sanções legais, caminhos concretos para o desempenho do seu papel 
institucional.

A análise dos documentos e dos depoimentos prestados nos levaram a concluir que 
os elementos plausíveis de futura investigação pelas demais autoridades competentes, a 
penalização daqueles que eventualmente participaram de maneira indevida nas licitações 
envolvendo as prefeituras municipais e as prestadoras de serviços, em especial, aqueles 
ligados aos aspectos da gestão econômico-financeira dos contratos, foram tomadas pelo 
Ministério Público e pelo Poder Judiciário de nosso Estado, sendo apontadas em sentença 
condenatória exarada pelo MM Juiz de Direito da Comarca de Pirapozinho, portanto, sendo 
exercida a atividade jurisdicional do estado e sendo tomadas as medidas de proteção ao 
erário e ao consumidor deste tipo de atividade estatal.

Desta forma, diante do acervo probatório formado por esta CPI, sugerimos as 
seguintes propostas :

a) Encaminhamento do relatório final ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
para que ele empreenda a fiscalização da correta aplicação de recursos públicos estaduais 
pelas prefeituras municipais na execução dos convênios realizados visando a construção de 
residências populares, principalmente pelo sistema de mutirão.

b) Encaminhamento ao Ministério Público do Estado de São Paulo, na condição de 
agente legitimado para proteção dos interesses coletivos, individuais homogêneos e difusos, 
de cópia deste relatório final, objetivando seja dada continuidade na fiscalização da exe-
cução dos contratos realizados entre as prefeituras municipais e empresas ganhadoras das 
licitações.

c) Encaminhamento do relatório final ao Senhor Governador do Estado de São Paulo 
com o objetivo de informar ao executivo as conclusões desta CPI.

d) Recomendação ao Senhor Governador do Estado de São Paulo, que no uso de 
suas atribuições determine à CDHU adotar providências, para que, mantendo as já tomadas 
neste aspecto, aprofunde os mecanismos de fiscalização nos convênios firmados com os 
Municípios.

Por fim, pode-se sugerir, na forma de uma Indicação ao Sr. Governador do Estado de 
São Paulo, para a instituição de um cadastro de empresas que, após a constatação definitiva 
da prática de fraude ou qualquer irregularidade no cumprimento de contratos com o poder 
público estadual, ficariam impedidas de participar de certames licitatórios junto à adminis-
tração pública, salvo após a extinção dos efeitos da condenação criminal.

Quanto aos documentos que serviram de prova para os trabalhos de investigação 
da CPI, os mesmos deverão ser encaminhados aos órgãos supra para que possam tomar as 
providências que lhe competem.

9) Agradecimentos e Requerimento Final
Os membros desta CPI agradecem ao Presidente da Assembleia Legislativa do Esta-

do de São Paulo, Deputado Barros Munhoz, pelo apoio irrestrito ao bom desempenho dos 
trabalhos. Estende-se o agradecimento aos demais Membros da Egrégia Mesa, bem como 
aos Nobres Deputados que nos auxiliaram e cooperaram para o correto e regimental desen-
volvimento dos trabalhos desta Comissão Especial.

O mesmo agradecimento se faz ao trabalho realizado pelos servidores desta Casa, 
em especial, ao Departamento de Comissões da Secretaria Geral Parlamentar e à Procura-
doria da Assembleia Legislativa,  bem como a todos os assessores dos gabinetes dos depu-
tados membros desta CPI e das Lideranças dos respectivos Partidos Políticos.

Pelo exposto, requer a aprovação deste Relatório Final.
 
São Paulo, 05 de novembro de 2009.

APROVADO O RELATÓRIO FINAL, COM A INCLUSÃO DE ITEM SUGERIDO 
NESTA REUNIÃO, APRESENTADO EM ANEXO.

Plenário Tiradentes, em 05/11/2009
a) Deputado José Augusto - Presidente
a) Deputado José Augusto
a) Deputado Milton Flavio
a) Deputado Bruno Covas
a) Deputado Chico Sardelli
a) Deputado Eli Corrêa Filho
a) Deputado Antonio Mentor (com o voto em separado)
a) Deputado Enio Tatto (com o voto em separado)

ANEXO I
Inclusão de item no Relatório Final da CPI - Comissão Parlamentar de Inquérito, 

instaurada pelo Ato nº 60/2009, com a finalidade de investigar denúncias de fraudes em 
licitações para a construção de casas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano (CDHU)

Esta Relatoria, tendo em vista a deliberação e aprovação pelos deputados membros 
da CPI - Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar denúncias de 
fraudes em licitações para a construção de casas pela Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano (CDHU), vem, nesta oportunidade, incluir o seguinte item no Relató-
rio Final:

Item sugerido pelo Deputado Bruno Covas:
Inclusão no parágrafo final do Item 6 (Aspectos Relevantes), que passará a ter a 

seguinte redação:
“Assim, e diante desses fatos, observamos que as irregularidades existiram, mas 

cingiram-se àquilo tratado na Ação Penal noticiada, que é aquela que corre em Pirapozinho 
(autos nº 540/06) e que culminou com a sentença de 17 de agosto de 2009.

Neste aspecto é importante ressaltar que se pretendeu desvirtuar as investigações 
já apuradas em inquéritos policiais para apuração de fatos correlatos àqueles da ação penal 
mencionada, com nítido caráter de esmorecer os trabalhos realizados pelos órgãos compe-
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- No dia 18 de setembro de 2006, nesta cidade e Comarca de Pirapozinho, os denun-
ciados FRANCISCO EMÍLIO DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO SAMPAIO KAUFFMANN, LUIS 
PAULO SAMPAIO KAUFFMANN, ARTHUR KAUFFMANN, AMAURI ARNALDO MONTEIRO, 
AMÉLIO LUIZ BALSAN, LUCÍLIA FERNANDES DE SOUZA, LOURIVAL MONTI, SÉRGIO PINA-
FFI e CLAUDEMIR ANTÔNIO DE MATOS, previamente ajustados e agindo em concurso de 
pessoas, fraudaram, mediante ajuste, combinação, ou qualquer outro expediente, o caráter 
competitivo do Pregão Presencial n. 16/06, realizado para a aquisição de materiais de cons-
trução para a produção de 18 (dezoito) unidades habitacionais do Conjunto Habitacional 
Pirapozinho “E”, e 33 (trinta e três) unidades do Conjunto Habitacional Pirapozinho “E2”, 
pelo regime de autoconstrução;

- Durante a produção das 51 (cinqüenta e uma) unidades habitacionais dos empre-
endimentos denominados Pirapozinho “E” e “E2”, os denunciados FRANCISCO EMÍLIO DE 
OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO SAMPAIO KAUFFMANN, LUIS PAULO SAMPAIO KAUFFMANN, 
ARTHUR KAUFFMANN, AMAURI ARNALDO MONTEIRO, AMÉLIO LUIZ BALSAN, LUCÍLIA FER-
NANDES DE SOUZA, LOURIVAL MONTI, SÉRGIO PINAFFI, CLIMÉRIO DE TOLEDO PEREIRA, 
REINALDO DE GALLES e MARIO ANTÔNIO DALE VEDOVE MORENO, previamente ajustados 
e agindo em concurso de pessoas, fraudaram, em prejuízo da Fazenda Pública, o contrato 
decorrente do Pregão Presencial n. 16/06, para aquisição de cestas de materiais de cons-
trução, seja entregando uma mercadoria por outra, seja alterando substância, qualidade e 
quantidade das mercadorias fornecidas;

- Durante a execução do contrato decorrente da Concorrência Pública n. 02/03, 
nesta cidade e Comarca de Pirapozinho, os denunciados FRANCISCO EMÍLIO DE OLIVEIRA, 
CARLOS EDUARDO SAMPAIO KAUFFMANN, ROSALY SYLVIA RAMALHO SAMPAIO e CELSO 
HIDEMI NISHIMOTO, previamente ajustados e agindo em continuidade delitiva, inseriram 
em documentos declarações falsas, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente 
relevante;

- Durante a execução do contrato decorrente do Pregão Presencial n. 16/06, nesta 
cidade e Comarca de Pirapozinho, os denunciados FRANCISCO EMÍLIO DE OLIVEIRA, 
CARLOS EDUARDO SAMPAIO KAUFFMANN, LUIS PAULO SAMPAIO KAUFFMANN, ARTHUR 
KAUFFMANN, AMAURI ARNALDO MONTEIRO, AMÉLIO LUIZ BALSAN, LOURIVAL MONTI e 
LUCÍLIA FERNANDES DE SOUZA, previamente ajustados e agindo em continuidade delitiva, 
inseriram em documentos declarações falsas, com o fim de alterar a verdade sobre fato juri-
dicamente relevante;

- No dia 30 de janeiro de 2006, nesta cidade e Comarca de Pirapozinho, os denun-
ciados CAIO CESAR GONÇALES BERTASSO, FRANCISCO EMÍLIO DE OLIVEIRA e EDSON 
MENESES, previamente ajustados e em concurso de pessoas, falsificaram documento parti-
cular;

- Nos dia 06 de janeiro e 12 de março, ambos do ano de 2007, nesta cidade e 
Comarca de Pirapozinho, o denunciado SÉRGIO PINAFFI, solicitou, para si ou para outrem, 
direta ou indiretamente, em razão da função, vantagem indevida. Na primeira data, referida 
solicitação foi feita com o auxílio do denunciado DEJAIR BISTAFFA;

- No dia 02 de abril de 2004, o denunciado MARIO ANTÔNIO DALE VEDOVE MORE-
NO dissimulou a origem de valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime pratica-
do por organização criminosa contra a Administração Pública;

- Os denunciados FRANCISCO EMÍLIO DE OLIVEIRA, EDILENE LUIZ FERREIRA, JOVEM 
MARCOS CORREA MIRAS, LIGIA SUSIE DE OLIVERIA e CAIO CESAR GONÇALVES BERTASSO 
dissimularam a origem de valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime praticado 
por organização criminosa contra a Administração Pública;

- Os denunciados FRANCISCO EMÍLIO DE OLIVEIRA, EDILENE LUIZ FERREIRA e 
CELSO HIDEMI NISHIMOTO dissimularam a origem de valores provenientes, direta ou indire-
tamente, de crime praticado por organização criminosa contra a Administração Pública;

- Os denunciados FRANCISCO EMÍLIO DE OLIVEIRA, EDILENE LUIZ FERREIRA e 
JOVEM MARCOS CORREA MIRAS dissimularam a origem de valores provenientes, direta ou 
indiretamente, de crime praticado por organização criminosa contra a Administração Públi-
ca;

- Durante a execução do empreendimento Pirapozinho “D”, no qual foram constru-
ídas 197 (cento e noventa e sete) unidades habitacionais pelo programa de autoconstrução 
da CDHU, nesta cidade e Comarca, o denunciado SÉRGIO PINAFFI, contando com o auxílio 
dos denunciados FRANCISCO EMÍLIO DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO SAMPAIO KAUFF-
MANN, ROSALY SYLVIA RAMALHO SAMPAIO, CELSO HIDEMI NISHIMOTO, CLIMÉRIO DE 
TOLEDO PEREIRA, REINALDO DE GALLES e MARIO ANTÔNIO DALE VEDOVE MORENO, des-
viou rendas públicas em proveito próprio e alheio;

- Por fim, que durante a execução dos empreendimentos denominados Pirapozinho 
“E” e “E2”, nos quais foram construídas 51 (cinqüenta e uma) unidades habitacionais, 
nesta cidade e Comarca, o denunciado SÉRGIO PINAFFI, contando com o auxílio dos denun-
ciados FRANCISCO EMÍLIO DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO SAMPAIO KAUFFMANN, LUIS 
PAULO SAMPAIO KAUFFMANN, ARTHUR KAUFFMANN, AMAURI ARNALDO MONTEIRO, 
AMÉLIO LUIZ BALSAN, LUCÍLIA FERNANDES DE SOUZA, CLIMÉRIO DE TOLEDO PEREIRA, 
REINALDO DE GALLES e MARIO ANTÔNIO DALE VEDOVE MORENO, desviou rendas públicas 
em proveito próprio e alheio.

A denúncia foi recebida no dia 24.05.2007 (fls. 4.632/4.639), ocasião em que se 
decretou a prisão preventiva dos denunciados Artur Kauffmann, Carlos Eduardo Kauffmann, 
Climério de Toledo pereira, Francisco Emílio de Oliveira, José Roberto Kol, Jovem marcos 
Correa Miras, Luiz Paulo Sampaio Kauffmann, Mário Antônio Dale Vedove Moreno e Cáio 
César Gonçalves Bertasso.

O aditamento à denúncia foi recebido no dia 29 de maio de 2007 (fls. 4.797/4.798).
O denunciado Claudemir Antônio de Matos, notificado nos ditames do artigo 514 

do CPP, apresentou sua defesa preliminar às fls. 4934/4939 (vol. 24º). Em relação a ele, a 
denúncia foi recebida no dia 15.06.2007 (4995/4996 – vol. 24º).

O denunciado Climério de Toledo Pereira, também notificado a apresentar defesa 
preliminar, o fez no prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme se depreende do teor de fls. 
5028/5024 (vol. 26º). Em relação a tal réu, a denúncia foi recebida no dia 22.07.2007 (fls. 
5148/5149 – vol. 26º).

Todos os acusados foram devidamente citados (fls. 4913/4917; 5000/5001; 
5008/5009; 7137/7138; 7158; 7255; 7380; 7402/7404; 7422/7424 e 7454).

como incurso por oito vezes no artigo 90 da Lei n. 8.666/93; OSVALDO JOSÉ VANCINE, 
como incurso por duas vezes no artigo 90 da Lei n. 8.666/93; AFONSO JORGE MARTINHO 
JERONYMO, como incurso por quatro vezes no artigo 90 da Lei n. 8.666/93; PAULO ANTÔ-
NIO SARQUIS PINTO, como incurso por duas vezes no artigo 90 da Lei n. 8.666/93.

Descreve a denúncia que a organização criminosa identificada engendrou um esque-
ma capaz de criar com muita rapidez várias empresas, com as quais participa de licitações, 
sempre para a construção de conjuntos habitacionais com verbas repassadas pela CDHU. 
Tal grupo é o responsável pelos projetos, planilhas de quantidade de materiais que serão 
empregados nas construções das unidades habitacionais e, posteriormente, na infra-estru-
tura do conjunto. Para atingir suas metas ilícitas, pagam valores a funcionários e prefeitos 
municipais, a funcionários da CDHU, bem como a engenheiros das terceirizadas.

Ainda segundo a denúncia, houve a prática dos seguintes crimes:
- No dia 28 de abril de 2003, nesta cidade e Comarca de Pirapozinho, os denuncia-

dos FRANCISCO EMÍLIO DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO SAMPAIO KAUFFMANN, EDILENE 
LUIZ FERREIRA, SÉRGIO PINAFFI e RICARDO MANOEL DOS SANTOS, previamente ajustados 
e agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e conjugação 
de esforços para a obtenção de um resultado comum, fraudaram, mediante ajuste, combi-
nação, ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo da Tomada de Preços n.º 05/03, 
realizada para a contratação da empresa especializada em serviços técnicos de engenharia 
consultiva, para a administração da obra e treinamento de mutirantes em canteiro e cessão 
de equipamentos, pelo regime autoconstrução no empreendimento denominado Pirapozi-
nho “D”;

- No dia 29 de janeiro de 2004, nesta cidade e Comarca de Pirapozinho, os denun-
ciados FRANCISCO EMÍLIO DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO SAMPAIO KAUFFMANN, 
EDILENE LUIZ FERREIRA, SÉRGIO PINAFFI e CLAUDEMIR ANTÔNIO DE MATOS, previamente 
ajustados e agindo em concurso de pessoas, fraudaram, mediante ajuste, combinação, ou 
qualquer outro expediente, o caráter competitivo da Carta-Convite n.º 07/04, realizada para 
a contratação da empresa que prestou serviço de Terraplanagem no empreendimento deno-
minado Pirapozinho “D”;

- No dia 03 de janeiro de 2005, nesta cidade e Comarca de Pirapozinho, os denun-
ciados FRANCISCO EMÍLIO DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO SAMPAIO KAUFFMANN, EDI-
LENE LUIZ FERREIRA, SÉRGIO PINAFFI, CLAUDEMIR ANTÔNIO DE MATOS, SIDNEI FLORES 
e CELSO HIDEMI NINSHIMOTO, previamente ajustados e agindo em concurso de pessoas, 
fraudaram, mediante ajuste, combinação, ou qualquer outro expediente, o caráter competiti-
vo da Carta-Convite n.º 02/05, realizada para a contratação da empresa que prestou serviço 
de Terraplanagem no empreendimento Pirapozinho “D”;

- No dia 17 de janeiro de 2006, nesta cidade e Comarca de Pirapozinho, os denun-
ciados FRANCISCO EMÍLIO DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO SAMPAIO KAUFFMANN, EDI-
LENE LUIZ FERREIRA, SÉRGIO PINAFFI, CLAUDEMIR ANTÔNIO DE MATOS, DEJAIR BISTAFFA, 
AFONSO JORGE MARTINHO JERONYMO e OSVALDO JOSÉ VANCINE, previamente ajustados 
e agindo em concurso de pessoas, fraudaram, mediante ajuste, combinação, ou qualquer 
outro expediente, o caráter competitivo da Carta-convite n.º 04/06, realizada para a con-
tratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração de obra e 
treinamento de mutirantes em canteiro do empreendimento denominado Pirapozinho “D”;

- No dia 02 de fevereiro de 2006, nesta cidade e Comarca de Pirapozinho, os denun-
ciados FRANCISCO EMÍLIO DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO SAMPAIO KAUFFMANN, EDI-
LENE LUIZ FERREIRA, SÉRGIO PINAFFI, CLAUDEMIR ANTÔNIO DE MATOS, OSVALDO JOSÉ 
VANCINE e AFONSO JORGE MARTINHO JERONYMO, previamente ajustados e agindo em 
concurso de pessoas, fraudaram, mediante ajuste, combinação, ou qualquer outro expe-
diente, o caráter competitivo da Carta-convite n.º 10/06, realizada para a contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de administração de obra e treinamento 
de mutirantes em canteiro do empreendimento denominado Pirapozinho “D”;

- No dia 12 de abril de 2006, nesta cidade e Comarca de Pirapozinho, os denuncia-
dos FRANCISCO EMÍLIO DE OLIVEIRA, ARTHUR SAMPAIO KAUFFMANN, EDILENE LUIZ FER-
REIRA, SÉRGIO PINAFFI, CLAUDEMIR ANTÔNIO DE MATOS, SIDNEI FLORES, AFONSO JORGE 
MARTINHO JERONYMO e PAULO ANTÔNIO SARQUIS PINTO, previamente ajustados e agin-
do em concurso de pessoas, fraudaram, mediante ajuste, combinação, ou qualquer outro 
expediente, o caráter competitivo da Carta-convite n.º 14/06, realizada para a contratação 
de empresa com mão-de-obra, e fornecimento de materiais para execução de rede de água, 
rede coletora de esgoto e linha de recalque no Conjunto Habitacional Pirapozinho “D”;

- No dia 26 de abril de 2006, nesta cidade e Comarca de Pirapozinho, os denun-
ciados FRANCISCO EMÍLIO DE OLIVEIRA, ARTHUR SAMPAIO KAUFFMANN, EDILENE LUIZ 
FERREIRA, SÉRGIO PINAFFI, CLAUDEMIR ANTÔNIO DE MATOS, SIDNEI FLORES, AFONSO 
JORGE MARTINHO JERONYMO e PAULO ANTÔNIO SARQUIS PINTO, previamente ajustados 
e agindo em concurso de pessoas, fraudaram, mediante ajuste, combinação, ou qualquer 
outro expediente, o caráter competitivo da Carta-convite n.º 17/06, realizada para a contra-
tação de empresa com mão-de-obra, e fornecimento de materiais para execução da estação 
elevatória do Conjunto Habitacional Pirapozinho “D”;

- No dia 18 de junho de 2003, nesta cidade e Comarca de Pirapozinho, os denuncia-
dos FRANCISCO EMÍLIO DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO SAMPAIO KAUFFMANN, SÉRGIO 
PINAFFI, CLAUDEMIR ANTÔNIO DE MATOS, ROSALY SYLVIA RAMALHO SAMPAIO e CELSO 
HIDEMI NISHIMOTO, previamente ajustados e agindo em concurso de pessoas, fraudaram, 
mediante ajuste, combinação, ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo da Con-
corrência Pública n. 02/03, realizada para a aquisição de materiais de construção para a 
produção de 201 (duzentos e uma) unidades habitacionais pelo regime de autoconstrução, 
no empreendimento denominado Pirapozinho “D”;

- Durante a produção das 201 (duzentos e uma) unidades habitacionais do empre-
endimento denominado Pirapozinho “D”, os denunciados FRANCISCO EMÍLIO DE OLIVEIRA, 
CARLOS EDUARDO SAMPAIO KAUFFMANN, SÉRGIO PINAFFI, ROSALY SYLVIA RAMALHO 
SAMPAIO, CELSO HIDEMI NISHIMOTO, CLIMÉRIO DE TOLEDO PEREIRA, REINALDO DE 
GALLES e MARIO ANTÔNIO DALE VEDOVE MORENO, previamente ajustados e agindo em 
concurso de pessoas, fraudaram, em prejuízo da Fazenda Pública, o contrato decorrente da 
Concorrência Pública n. 02/03, para aquisição de cestas de materiais de construção, seja 
entregando uma mercadoria por outra, seja alterando substância, qualidade e quantidade 
das mercadorias fornecidas;
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réu ROSELI SUSIE – Fls. 9800/9861 – Vol. 50.
réu EDILENE LUIZ – Fls. 9800/9861 – Vol. 50.
réu ROSALY SYLVIA – Fls. 9800/9861 – Vol. 50.
réu LIGIA SUSIE – Fls. 9800/9861 – Vol. 50.
réu EDSON MENESES – Fls. 9862/9866 – Vol. 51.
réu AMELIO LUIZ BALSAM – Fls. 9868/9884 – Vol. 51.
réu SÉRGIO PINAFFI – Fls. 10006/10047 – Vol. 51.
réu REINALDO DE GALLES – Fls. 10050/10134.
réu SIDNEI FLORES – Fls. 10137/10143 – Vol. 52.
réu AMAURI A. MONTEIRO – Fls. 10146/10154 – Vol. 52.
réu RICARDO MANOEL – Fls. 10156/10165 – Vol. 52.
réu LUCILIA FERNANDES – Fls. 10177/10187 – Vol. 52.
réu LOURIVAL MONTI – Fls. 10189/10199 – Vol. 52.
réu CELSO NISHIMOTO – Fls. 10224/10232 – Vol. 52.
réu AFONSO JORGE – Fls. 10272/10276 – Vol. 53.
réu JOSÉ ROBERTO KOL – Fls. 10278/10293 – Vol. 53.
réu CLIMÉRIO DE TOLEDO – Fls. 10295/10313 – Vol. 53.
réu ALVARO BOTINI – Suspenso no art. 89 da Lei 9099/95.
A defesa do réu DEJAIR BISTAFA sustentou pela improcedência da ação penal por 

insuficiência de provas, admitindo evidência contra outros réus. Alegou dificuldade de defe-
sa por falta de perfeita descrição de sua conduta.

A defesa de EDSON MENEZES sustentou pela improcedência da ação por falta de 
provas. Fez uma explanação sobre o surgimento da Associação Habitar Vida Nova, bem 
como sua atuação. Também comentou sobre a aquisição da empresa Êxodo. Rechaçou as 
acusações.

A defesa de PAULO SARQUIS sustentou não ser possível fraudar uma licitação se 
uma das empresas convidadas não aceitar participar do esquema fraudulento

A defesa de JOVEM MARCOS levantou uma preliminar de inépcia da denúncia, 
sustentando que a acusação tirada da Lei nº 9.613/98 não fez exposição ao fato crimino-
so e das circunstâncias. No mérito, sustentou que a acusação erigiu em crime de lavagem 
de dinheiro a singela aquisição de bens com o suposto proveito de crime. Na sequência, 
colocou a nobre defesa ter se mal compreendido passagens da conversa telefônica, como 
a conversa degravada em fls. 2315 do feito 18/06 da Corregedoria (memorial final – fls. 
9331/9332). Questionou todas as acusações e sustentou por ausência de provas para uma 
condenação. Discorreu sobre a aquisição da propriedade de Palmerópolis-TO, aduzindo ter 
decorrido do fruto de seu trabalho, assim como da esposa Helena e ainda de Edilene Luiz 
Ferreira, sendo no mesmo sentido a explicação para o fato do artigo 20 da denúncia (pro-
priedade em Narandiba), segundo a defesa, fruto de lícito trabalho. Suas razões finais foram 
instruídas com documentos (fls. 9364/9545). Em fls. 9886, juntou declarações de imposto de 
renda (fls. 9887/1003).

A defesa de CAIO BERTASSO iniciou seus memoriais finais anotando uma inépcia 
da inicial por falta de descrição de conduta. Discorreu, no mais, sobre o regular e legítimo 
exercício do réu de sua atividade de contador, rebatendo as acusações. Fez juntar a defesa 
documentos quando da apresentação dos memoriais finais, juntados em fls. 9594/9715.

A defesa de OSVALDO JOSÉ VANCINI sustentou pela insuficiência de provas. Colocou 
que na hipótese de condenação deva-se considerar a confissão do acusado, levantando, 
ainda, a figura do crime continuado.

A defesa de CLAUDEMIR ANTONIO DE MATOS sustentou pela insuficiência de pro-
vas. Hasteou uma excludente de culpabilidade, a prevista no artigo 22 do Código Penal.

A defesa de MARIO ANTONIO DALE VEDOVE MORENO levantou uma preliminar de 
cerceamento de defesa, por não ter se ouvido todas suas testemunhas. No mérito, sustentou 
pela improcedência da ação penal. Colocou que ao contrário do que a acusação tenta fazer 
crer, o réu não realizou medições nos conjuntos habitacionais de Pirapozinho. Insurgiu-
se à acusação de recebimento de propina, explicando, a seu modo, o recebimento de R$ 
4.000,00. Rechaçou, no mais, particularmente as acusações. Fez juntar documentos ás fls. 
9771/97970.

A defesa de FRANCISCO EMÍLIO, CARLOS KAUFFMANN, LUIZ PAULO KAUFFMANN, 
ARTHUR KAUFFMANN, ROSELI SUSIE, EDILENE LUIZ, ROSALY SYLVIA e LIGIA SUSIE, apre-
sentaram memoriais finais conjuntos, em peça única.   

Atacou a denúncia por não descrever condutas, como da ré ROSELI SUSIE DE OLI-
VEIRA SOUZA, denunciada também por associação por quadrilha. Sustentou pela impro-
cedência da acusação por vários ângulos, como por ausência de dolo específico no crime 
tipificado como associação em quadrilha. Criticou a forma de construção das casas popula-
res. Reputou a fiscalização nas empresas como fruto de perseguição, como do fiscal MAURO 
MARQUES. Questionou a apreensão dos documentos, reputando a ação de ilegal e postu-
lando por seu desentranhamento dos autos. Questionou a validade da interceptação tele-
fônica, alegando que não inserida num contexto probatório, reputando-a de prova ilícita. 
Sustentou, no mais, que as empresas tinham vida própria, sendo autônomas, fazendo uma 
passagem por todos os pregões que dizem respeito aos réus. Teceu considerações sobre as 
declarações do co-réu OSVALDO, alegando que ele (Osvaldo) tentou se safar da imputação 
de formação de quadrilha. Questionou, ainda, os laudos carreados aos autos, segundo a 
defesa, elaborado por pessoas sem capacidade técnica para tanto. Atacou relatório de sin-
dicância do CDHU que aponta a vultosa quantia de R$ 2.184.836,37. Atacou a QUALIHAB. 
Fez-se considerações sobre a prova oral. Rechaçou, por fim, particularmente as acusações, 
como de lavagem de dinheiro, dizendo que eventual punição por essa acusação configura 
“bis in idem”.

A defesa de AMÉLIO LUÍS BALSAN fez uma explanação sobre sua atividade comer-
cial no ramo de madeiras, rechaçando o título de “empresa de fachada”. Rechaçou as acu-
sações.

A defesa de SÉRGIO PINAFI fez uma introdução sobre o empobrecimento financeiro 
dele com a vida pública, bem como os regulares convênios firmados para as construções, 
por mutirão, do CDHU. Sustentou por ausência de provas para sua condenação, dando expli-
cações para o pedido de dinheiro para o co-réu FRANCISCO. Questionou e rebateu alguns 
depoimentos colhidos na instrução processual, como de JOAO DEGAIR, tido por contraditó-
rio. Rechaçou detidamente as acusações, todas as fraudes pelas quais responde, assim como 
as demais acusações, levantando questões jurídicas, como conflito aparente de normas. Já 

Na seqüência, os réus foram interrogados: Francisco Emílio de Oliveira (fls. 
7139/7145- vol. 36º); Carlos Eduardo Sampaio Kauffmann (fls. 7410/7412 – vol. 38º); Luis 
Paulo Sampaio Kauffmann (fls. 7425/7427 – vol. 38º); Arthur Sampaio Kauffmann (fls. 
7408/7409 – vol. 38º); Edson Meneses (fls. 7439/7442 – vol. 38º); José Roberto Kol (fls. 
7416/7418– vol. 38º); Roseli Susie de Oliveira Souza (fls. 7438/7439 – vol. 38º); Edilene 
Luiz Ferreira (fls. 7391 – vol. 37º); Jovem Marcos Correia Miras (fls. 7146/7149– vol. 36º); 
Mario Antonio Dale Vedove Moreno (fls. 7389/7390 – vol. 37º); Climério de Toledo Perei-
ra (fls.7159/7162 – vol. 36º); Álvaro José Botini (fls. 6954/6955 – vol. 35º); Celso Hidemi 
Nishimoto (fls. 7413/7415 – vol. 38º); Amauri Arnaldo Monteiro (fls. 7392/7393 – vol. 37º); 
Rosaly Sylvia Ramalho Sampaio (fls. 7430/7432 – vol. 38º); Ligia Susie de Oliveira (fls. 
7466/7467 – vol. 38º); Reinaldo de Galles (fls. 7433/7435– vol. 38º); Osvaldo José Vancine 
(fls. 7428/7429- vol. 38º); Afonso Jorge Martinho Jeronymo (fls. 7405/7407– vol. 38º); Paulo 
Antonio Sarquis Pinto (fls. 7259/7261 – vol. 37º); Sidnei Flores dos Santos (fls. 5071/5078 – 
vol. 26º); Sérgio Pinaffi (fls. 5047/5070 – vol. 26º); Dejair Bistaffa (fls. 5079/5086 – vol. 26º); 
Ricardo Manoel dos Santos (fls. 5105/5114 – vol. 26º); Lourival Monti (fls. 5115/5124 – vol. 
26º); Lucilia Fernandes de Souza (fls. 5125/5137 – vol. 26º); Caio Cesar Gonçalves Bertasso 
(fls. 5087/5104 – vol. 26º); Amélio Balsan (fls. 5140/5142 – vol. 26º) e Claudemir Antonio de 
Matos (fls. 5143/5146 – vol. 26º).

Os defensores dos acusados, então, apresentaram as defesas prévias: Francisco 
Emílio de Oliveira (fls. 5185/5187 – vol. 26º); Carlos Eduardo Sampaio Kauffmann (fls. 
5174/5176 – vol. 26º); Luis Paulo Sampaio Kauffmann (fls. 5177/5178 – vol. 26º); Arthur 
Sampaio Kauffmann (fls. 5174/5176 – vol. 26º); Edson Meneses (fls. 6853/6854 – vol. 35º); 
José Roberto Kol (fls.5189 – vol. 26º); Roseli Susie de Oliveira Souza (fls. 5177/5178 – vol. 
26º); Edilene Luiz Ferreira (fls. 7273/7275 – vol. 37º); Jovem Marcos Correia Miras (fls. 
6836/6850 – vol. 35º); Mario Antonio Dale Vedove Moreno (fls. 7276/7283 – vol. 37º); Cli-
mério de Toledo Pereira (fls. 6803/6835 – vol. 35º); Álvaro José Botini (fls. 6956/6962 – vol. 
35º); Celso Hidemi Nishimoto (fls. 7846/7847 – vol. 40º); Amauri Arnaldo Monteiro (fls. 
7815/7817 – vol. 40º); Rosaly Sylvia Ramalho Sampaio (fls. 5177/5178 - vol. 26º); Ligia 
Susie de Oliveira (fls. 7273/7275 – vol. 37º); Reinaldo de Galles (fls. 7120/7121 – vol. 36º); 
Osvaldo José Vancine (fls. 5171 – vol. 26º); Afonso Jorge Martinho Jeronymo (fls. 7178/7179 
– vol. 36º); Paulo Antonio Sarquis Pinto (fls. 7224/7225 – vol. 37º); Sidnei Flores dos Santos 
(fls. 5025/5026 – vol. 26º); Sérgio Pinaffi (fls. 5023/5024 – vol. 26º); Dejair Bistaffa (fls. 
6851/6852 – vol. 35º); Ricardo Manoel dos Santos (fls. 5015/5016 – vol. 26º); Lourival Monti 
(fls. 5011/5012 – vol. 26º); Lucilia Fernandes de Souza (fls. 5013/5014 – vol. 26º); Caio Cesar 
Gonçalves Bertasso (fls. 4994 – vol. 25º); Amélio Balsan (fls. 7118/7119 – vol. 36º), e Clau-
demir Antonio de Matos (fls. 4934/4939– vol. 25º).

Na fase de instrução, foram ouvidas 09 (nove) testemunhas de acusação, a saber: 
Aline Lima (fls. 7905/7911 – vol. 40); Oseas Arlindo Lima (fls. 7912/7920 - vol. 40); João 
Degair Favareto (fls. 7921/7943 – vol. 40); testemunha ouvida nos termos do Provimento 
n. 32/00 da CGJ (fls. 7963/7969); José Renato de Faria Avansini (fls. 8203/8216 – vol. 42); 
Maria Suzana Pinheiro (fls. 8217/8238 – vol. 42); Mauro Marques de Lima (fls. 8239/8249 – 
vol. 42 e Nuno Ramos Junior (fls. 8250/8253 – vol. 17), e 24 (vinte e quatro) testemunhas de 
defesa (fls. 8450/8482; 8493; 8500; 8562; 8575/8632 e 8692/8739).

Fez a defesa ouvir suas testemunhas, assim discriminadas:
.réu JOVEM MARCOS MIRAS - fls. 8395 – Vol. 43;
.réu SERGIO PINAFFI - fls. 8450/8458, 8575/8595, 10.219 – Vol. 43, 44 e 52;
.réu AFONSO JORGE MARTINHO – fls. 8480/8482, 8731/8732 – Vol. 43 e 45;
.réu MARIO VEDOVE – fls. 8493, 8692/8703, 8716/8718, 8952/8954 e 9296 – Vol. 

44, 45, 46 e 48;
.réu JOSÉ ROBERTO KOL - fls. 8522/8523, 8733/8734, 8971 – Vol. 44, 45 e 46;
.réu AMELIO LUIS BALSAM - fls. 8562 – Vol. 44;
.réu DEJAIR BISTAFA - fls. 8596/8599 – Vol. 44;
.réu PAULO SARQUIS - fls. 8628/8633 – Vol. 44;
.réu ARTHUR KAUFFMANN - fls. 8704/8705 – Vol. 45;
.réu REINALDO VEDOVE - fls. 8706/8708, 8719/8724, 8729/8730 – Vol. 45 e 46;
.réu EDSON MENESES - fls. 8709/8711, 8727/8728 – Vol. 45;
.réu LUIZ KAUFAMANN - fls. 8712/8715 – Vol. 45;
.réu CLIMÉRIO DE TOLEDO - fls. 8725/8726, 9260, 9270, 9305/9306 e 9307 – Vol. 45, 

47 e 48;
.ré LIGIA SUSIE - fls. 9003 – Vol. 46;
.réu FRANCISCO EMILIO - fls. 9004 – Vol. 46;
.réu EDILENE - fls. 9005 – Vol. 46;
.réu AMAURI MONTEIRO - fls. 9008, 9009 – Vol. 46;
.ré ROSALY SILVIA - fls. 8712/8715 – Vol. 45;
.ré ROSELI SUSIE - fls. 8712/8715 – Vol. 45;
Encerrada a instrução criminal, vieram-nos os autos para a apresentação dos derra-

deiros memoriais escritos.
Em memoriais finais, o Ministério Público requereu a absolvição dos réus EDSON 

MENEZES e FRANCISCO EMLÍLIO DE OLIVEIRA da prática do crime previsto no artigo 298 
do Código Penal, nos termos do artigo 386, IV, do Código de Processo Penal, e a condena-
ção dos demais pelas acusações a eles imputadas na denúncia. Requereu, ainda, a perda 
dos bens descritos nos tópicos n.º 17, 18, 19, e 20, em favor da União, no termos do artigo 
7º, inciso I, da Lei n. 9613/98.

Apresentaram os Drs. Defensores do réus memoriais finais, assim localizado nos 
autos:

réu: PAULO SARQUIS - Fls: 9310/9321 – Vol. 48.
réu: JOVEM MARCOS – Fls: 9323/9545 e 9886/10.003 - Vol. 48/49 e 51.
réu DEJAIR BISTAFFA – Fls. 9547/9551 – Vol. 49.
réu CAIO BERTASSO – Fls. 9562/9715 – Vol. 49 e 50.
réu OSVALDO VANCINE – Fls. 9717/9726 – Vol. 50.
réu CLAUDEMIR MATOS – Fls. 9728/9744 – Vol. 50.
réu MARIO DALE VEDOVE – Fls. 9746/9796 – Vol. 50.
réu FRANCISCO EMILIO – Fls. 9800/9861 – Fls. 50.
réu CARLOS KAUFFMANN – Fls. 9800/9861 – Vol. 50.
réu LUIZ PAULO KAUFFMANN – Fls. 9800/9861 – Vol. 50.
réu ARTHUR KAUFFMANN – Fls. 9800/9861 – Vol. 50.
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VISÃO DO ESQUEMA:
Num resumo um pouco mais detalhado do colocado supra, anoto que o esquema 

fora guiado pelo réu FRANCISO, administrando e vendendo materiais para construções 
populares, CDHU. Iniciado a execução, teve FRANCISCO problemas com o fisco estadual, 
com apreensão de vários documentos. JOVEM MARCOS, amigo do contador CAIO CESAR 
GONÇALVEZ BERTASSO, procurou este, apresentando FRANCISCO. Providenciou CAIO, 
então, a transferência de uma empresa para FRANCISCO, a “Dois Irmãos, de Estrela do 
Norte”, vindo a abrir para FRANCISCO, num curto período, outras, no caso a “Êxodo Loca-
ções de Máquinas, Pirapó Center” e “J. Bom Comércio de Cimentos” (ler declarações de 
CAIO CESAR BERTASSO (contador) em fls. 4045/4051 e 5087/5104).

Deixou assente CAIO, nas declarações citadas, que essas empresas foram dire-
cionadas por FRANCISCO para as obras da CDHU. Declarou, mais, que em certo tempo 
receou pelo que pudesse advir, preocupando-se com o esquema de empresas montadas por 
FRANCISCO. Procedente o receio de esquema ilegal, pois a FT, como empresa gerenciadora, 
jamais poderia vender para a obra.

Descobriu-se várias empresas montadas por FRANCISCO (ver quadro mais abaixo), 
como a “Lucília Fernandes de Souza-ME”, da ré LUCÍLIA. Das declarações prestadas por 
LUCÍLIA em juízo (fls. 5125/5137), evidenciou-se que a empresa não fora aberta por sua 
iniciativa, mas sim por FRANCISCO, valendo-se do esposo de LUCÍLIA, o também réu LOU-
RIVAL MONTI, funcionário de FRANCISCO na empresa FT (comentarei sobre esse interro-
gatório mais abaixo). O marido de LUCÍLIA, LOURIVAL MONTI, funcionário de FRANCISCO, 
também abriu uma Empresa, a “Lourival Monti Materiais para Construção-ME”, vendendo 
materiais para Prefeituras. A própria “Serraria Gaúcho”, do réu AMÉLIO, infere-se dos autos 
ter a concorrência direta de FRANCISCO (ler tópico próprio aberto abaixo sobre o réu AME-
LIO LUIS BALSAN).

Abriu FRANCISCO, então, várias empresas de fachada (ver quadro em tópico pró-
prio), utilizando parentes, funcionários e outras pessoas, com o intuito de fraudar licitações 
para construção de unidades habitacionais a partir de convênio firmado entre o CDHU e o 
Município.

Foi, para a FT, necessário a abertura das empresas porque a mesma não poderia ven-
der, como gestora da construção, materiais. Uma das responsabilidades da empresa geren-
ciadora da obra, no caso a FT, é de controlar o consumo dos materiais, tanto do ponto de 
vista quantitativo como qualitativo. Para burlar tal vedação, a organização criminosa criou 
várias empresas de “fachada”, com as quais conseguiu concorrer nas licitações de materiais 
do mesmo empreendimento em que a FT, como no fato 09 narrado na denúncia.

Montada essa estrutura empresarial, fomentouse a criação dos grupos de mutirantes 
nas cidades da região, por meio das associações “RENASCER” e “HABITAR VIDA NOVA” 
(criadas pelo réu FRANCISCO EMÍLIO).

A Associação “HABITAR VIDA NOVA” de Presidente Prudente, presidida pelo réu 
EDSON MENEZES, é de fato do réu FRANCISCO EMÍLIO, localizado na rua Bela, 75, imóvel 
que está em nome da mãe de FRANCISCO, Sra. Isaura Gomes de Oliveira (IP: fls. 1886 e 
2541 a 2550, notadamente 2543). Admitindo, em juízo (fls. 7439/7442), prestar serviço para 
a FT, EDSON MENEZES declarou que essa associação, a Habitar, foi instalada em imóvel 
cedido pela FT, a qual arcava com as despesas, como de água e luz. (fls. 7439/7442).

Cito trecho de suas declarações:
“Ainda é o presidente da Associação. A empresa foi instalada e fubncionou em imó-

vel cedido pela empresa FT, na rua Bela, nº 75, nesta cidade. As despesas de água e luz da 
associação são suportadas pela empresa FT” (fls. 7.441).

Certo, então, que o réu FRANCISCO, dono da FT, comandava a “ASSOCIAÇÃO HABI-
TAR”.

A “Associação Habitar”, conforme anotado pelo Dr. Promotor de Justiça, informação 
tirada do site do CDHU, foi responsável por 220 casas populares, no conjunto habitacional 
Presidente Prudente “S” ou Diolinda Flor do Nascimento, na Avenida Tancredo Neves, con-
fluência com a Rua Abílio Nascimento, no valor original de R$ 2.681.616,68, atualizado em 
R$ 3.466.783,57. O início da obra foi no ano de 2002 e comercialização em 2005.

A “Associação Renascer”, tendo como responsável o investigado RONI VON GOES 
DE ANDRADE (vereador de Pres. Epitácio), também é comandada pelo investigado FRAN-
CISCO (fontes no IP: fls. 2032 a 2060, notadamente 2060). A “Renascer”, segundo portal 
eletrônico da CDHU, informação comentada pelo Ministério Público, tem sob sua responsa-
bilidade a construção de 442 unidades no conjunto habitacional G1, G2 e G3, na Avenida 
Tibiriçá, s/n, em Epitácio, com início da obra em 21 de agosto de 2006, com valor original de 
R$ 5.209.137,96, atualizado em R$ 6.481.650,31.

   
Montados os grupos de mutirantes, é feito o contato com a Prefeitura Municipal, 

como o fora aqui em Pirapozinho, que faz a solicitação de repasse de verbas ao CDHU, via-
bilizando a celebração de convênios. Uma vez disponibilizados os recursos, ficando à cargo 
da Prefeitura, esta realiza a licitação, sendo o grupo, normalmente, o vencedor. A FT geren-
ciava a obra, manipulando o edital da licitação, notadamente para aquisição de cestas de 
materiais (ler, neste particular, depoimento da testemunha João Degair Favareto, engenheiro 
da Prefeitura de Pirapozinho – fls. 2664/2667, 2668). Declarou o réu RICARDO MANOEL, 
lotado no setor de comissão da Prefeitura, que não havia conferência dos editais, informa-
ção reforçada pela testemunha João Degair, citado entre parênteses logo acima.

Com efeito, firmado o convênio, duas licitações principais são realizadas pela Pre-
feitura. Uma para a contratação de uma empresa para o gerenciamento das obras e treina-
mento dos mutirantes e outra para a contratação de empresas fornecedoras de cestas de 
materiais de construção. As cartas-convites dos processos licitatórios que tiveram por objeto 
a contratação de empresas para o gerenciamento da construção dos empreendimentos 
Pirapozinho “D”, “E” e “E2” foram fraudadas, o que possibilitou que a empresa “FT Cons-
truções” e “Comércio Tarabai Ltda” saísse vencedora em todas elas.

Em se tratando de obras pequenas, fraudam-se as cartas-convite. Para obras maio-
res, conseguem a inclusão de quesitos que inibem a participação em tomadas de preço.

Para a fraude seria necessário contar com agentes públicos. Logrou a organização 
obter essa participação, cooptando o então Prefeito Municipal e aqui réu SÉRGIO PINAFI 
e alguns de seus encarregados do setor de compras, como os acusados DEJAIR BISTAFFA 
e SIDNEI FLORES DOS SANTOS. O réu SERGIO PINAFI é incriminado em várias passagens 
da investigação criminal e instrução processual, como pelas declarações contundentes do 

no final das razões, atacou a acusação do artigo 96 da Lei 8.666/93, aduzindo que a falta de 
imputação objetiva do verbo implicou em inépcia dessa acusação. Por fim, atacou a escuta 
telefônica, com o fundamento de que houve excesso na concessão.

A defesa de REINALDO DE GALES aduziu que ele não falhou no dever funcional, de 
medidor dos serviços. Sustentou que ele não poderia ter fraudado licitações se delas não 
participava. Fez a defesa, ainda, uma passagem sobre alguns itens de materiais da obra, 
como madeiramento (eucalipto). No meio dos memoriais finais encartou documentos (fls. 
10.065/10.070, 10.072/10.088). Na sequência levantou uma inépcia da denúncia, com o 
argumento de que o tipo do artigo 96 da Lei 8.666/93 e artigo 1º do Decreto-lei 201/67 tem 
o mesmo sentido. Por fim, reportou-se à figura do crime continuado. Ao final juntou outros 
documentos (fls. 10.096/10.134).

A defesa de SIDNEY FLORES iniciou seus memoriais dizendo que a denúncia não 
narra o fato criminoso, pelo que é inepta. No mais, rechaçou as acusações.

A defesa de AMAURI MONTEIRO rebateu a afirmação da denúncia de ser proprietá-
rio de empresa de fachada. Sustentou ter agido nos estritos limites da legalidade. Questio-
nou a atuação do QUALIHAB. Insistiu na ausência de provas para uma condenação.

A defesa de RICARDO MANOEL DOS SANTOS ressaltou que ele, como membro da 
comissão de licitações, apenas assinava os documentos que lhe eram apresentados, os 
quais vinham acompanhados de pareceres jurídicos. Rechaçou as acusações.

As defesas de LUCILIA FERNANDES e LOURIVAL MONTI, na pessoa do mesmo 
advogado, rebateu detidamente as acusações, sustentando por ausência de provas para a 
condenação.

A defesa de CELSO HIDEMI levantou uma preliminar de inépcia da denúncia. No 
mérito, sustentou pela improcedência da ação penal por insuficiência de provas. Questio-
nou, ao final, a apreensão de documentos, requerendo o desentranhamento dos autos. 

A defesa de AFONSO JORGE reiterou pedido de fls. 10.234/10.235 de repetição de 
atos processuais por falta de uma intimação. No mérito, sustentou por ausência de provas 
contra seu cliente.

A defesa de JOSE ROBERTO KOL iniciou seus memoriais finais com uma alegação de 
inépcia da denúncia quanto à acusação de formação de quadrilha, alegando falta de des-
crição da conduta subsumível à figura típica. No mérito, sustentou não ter o réu cometido 
crime algum mas tão-somente exercendo regular e licitamente sua profissão de contador, 
não havendo no direito penal responsabilidade penal objetiva.

A defesa de CLIMÉRIO DE TOLEDO iniciou seus memoriais finais sustentando que 
ele não pode ser acusado de crime de responsabilidade por não ter exercido cargo público. 
Na sequência discorreu sobre a elaboração das planilhas. Atacou as acusações de fraude à 
licitação, dos artigos 90 e 96 da Lei 8.666/93. Na sequência rechaçou todas as demais acu-
sações, como de falsidade ideológica e associação em quadrilha. Por fim, reputou de ilegal 
a medida de escuta telefônica por não se ter respeitado os 15 dias de prazo, prorrogável 
somente um vez, previsto na lei.

É o breve relato do essencial.
Decisão: 
   
Neste momento da sentença, farei inicialmente um resumo do esquema criminoso, 

como introdução. Em seguida, avançarei sobre detalhes do esquema criminoso, já servindo 
de fundamentação para a condenação de alguns réus, fechando, na sequência, com anota-
ções sobre a situação processual-penal de casa réu.

RESUMO - INTRODUÇÃO:
   
Apurou-se nestes autos, numa aliança de provas colhidas na fase policial e judicial, 

um grande esquema de fraudes nas construções dos conjuntos habitacionais “Pirapozinho 
D” e “Pirapozinho E”. Em lapidar síntese, fora a empresa FT Construções contratada, adrede 
ajustado pelo grupo criminoso, para gerenciar a obra. Assim obtido, passou-se a se mani-
pular o edital da licitação para a aquisição de cestas de materiais, proporcionando que as 
propostas das empresas, abertas para esse fim, do grupo fossem invencíveis. Na sequência, 
contou-se com a participação dos fiscais da obra, cooptados ao esquema, tanto os enge-
nheiros da empresa que presta serviço ao CDHU, no caso a “LBR-Tjofran”, como por fiscais 
da Prefeitura de Pirapozinho. Tais fiscais eram responsáveis da conferência dos materiais e 
execução das obras, ratificando irregularidades. A empresa “LBR-Tjofran”, responsável pelas 
medições das obras, legitimava o esquema. Para aumentar a rentabilidade do grupo, não se 
respeitava a qualidade exigida do material pela CDHU para a construção das casas popula-
res, como, por exemplo, o uso de madeiras de lei na aplicação da cobertura das moradias, a 
qual fora substituída por madeira de eucalipto “in natura”, que tem preço 50% inferior às 
madeiras consideradas de lei.

Contou a investigação com interceptação telefônica autorizada pela Justiça. A leitu-
ra dos relatórios das interceptações telefônicas, documentadas no feito n. 18/06 da Correge-
doria da Polícia Judiciária (fls. 02/04; 64/69; 165/171; 1503/1505 e 1581/1589), é interessan-
te para a visão de como atuava a organização.

O esquema criminoso é de vulto, envolvendo várias Prefeituras, espalhando-se pelo 
Estado.

Um trecho de interceptação telefônica legal, obtida às vésperas da decretação da 
prisão preventiva de envolvidos, dá uma idéia da triste amplitude do esquema.

Na conversa degravada em fls. 2305, do Feito 18/06, datada de 08/05/07, o réu 
JOVEM MIRAS conversa com Carlos Marques, de Rio Preto, então funcionáriom da empresa 
Construtora Tarraf, informações prestadas pelo próprio JOVEM MIRAS em fls. 4.099. Cito 
trechos da conversa:

Carlos: Vai caí a casa aí em Prudente, viu.
...
Carlos: ...e junto com e, uns prefeitos da, fizeram um esquema aí.
Miras: Ah, mas é tanto prefeitos que acho que eles vão ter que fazer um, vão ter que 

pegar, vão te que pega um ônibus, né.
Miras: E detalhe, vai espaiá no Estado de São Paulo inteiro, né” (fls. 2.305).
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.VM Materiais para Construção (do réu AMAURI ARNALDO MONTEIRO, vulgo “VM”, 
funcionário da empresa FT, pessoa muito ligada a FT, com autonomia para pegar dinheiro na 
boca do caixa da FT, informação prestada pela testemunha Hélio (fls. 4713);

.Coimbrater Serviços de Terraplanagem e Const. LTDA (de Edilene, mãe de Francisco, 
em sociedade com o réu Celso Hidemi – fls. 7413/7415). Uma das primeiras empresas aber-
tas pelo réu FRANCISCO EMÍLIO, em sociedade com CELSO HIDEMI NISHIMOTO, empresas 
abertas pelo contador JOSE ROBERTO KOL (ler seu interrogatório em fls. 7416/7418). O 
administrador à época era o denunciado Celso Hidemi Nishimoto (fls. 1563/1567, vol. 8º)

Outras empresas foram utilizadas ilicitamente pela quadrilha:
.Êxodo Locação de Máquinas Agrícolas. Tem como objeto aluguel de máquinas e 

equipamentos agrícolas. Aberta pela testemunha OSEAS – (fls. 31), transferida para o réu 
EDSON MENEZES por pedido do réu CAIO CESAR BERTASSO, para o específico fim de ser 
utilizada em licitações (citarei depoimentos abaixo). Aline Lima, em nome de quem estava a 
firma, afirmou que falsificaram sua assinatura numa alteração contratual da empresa data-
da de 30.01.06 (fls. 31);

.AJMJ – Engenharia Comércio e Serviços LTDA. Do réu Afonso. Em oitiva na fase 
do inquérito, foi-lhe apresentado um recibo de entrega da carta-convite de n. 04/06, de 
17/01/06, dessa empresa (AJMJ), afirmando AFONSO que os documentos são falsos; que ele 
não lançou sua assinatura e que a letra não é sua. Disse não ter funcionários (fls. 2700);

.Jovan Construtora LTDA. Do co-réu OSVALDO VANCINE. Apesar de não se com-
provar ter sido criada como empresa de fachada, atuou em fraudes, sendo o réu OSVALDO 
VANCINE confesso nesse sentido. O co-réu CARLOS EDUARDO KAUFFMANN encenou com-
prá-la, iludindo VANCINE e assim conseguindo que VANCINE assinasse propostas em branco 
- ler fls. 7429, 2697/2699, 7428).

Chama a atenção uma formal manifestação da Receita Estadual sobre as empresas 
afetas ao grupo investigado. Transcrevo trecho da manifestação:

“Cumpre destacar que, da análise dos documentos e arquivos magnéticos apreen-
didos pelo fisco, restou comprovado que, de fato, as empresas mencionadas no relatório 
fiscal funcionam como uma espécie de consórcio constituído com o objetivo de demonstrar 
a existência de um número e diversidade de concorrentes participantes de certames licita-
tórios, ou seja, este consórcio efetivamente se trata apenas de uma empresa disfarçada em 
diversos nomes, denominações e razões sociais, comprovando-se, inclusive, a existência de 
um caixa único” (Feito 10/07 – Corregedoria – fls. 1294).

Farei em tópicos próprios de certos réus, que constam como proprietários das 
empresas declinadas, comentários sobre o domínio dessas empresas pela FT.

Um ex-funcionário da FT, a testemunha Hélio Tênis Martins, prestou importantes 
informações. Hélio cuidou do setor financeiro da empresa FT por meses. Trata-se de uma 
pessoa com passado profissional respeitável, tendo sido gerente do Bradesco. Ouvido na 
fase policial, disse que todas as empresas declinadas no início do depoimento (“Monte Alto, 
Rosali, Pirapó Center, Gaúcho, Êxodo, Locadora dois Irmãos, Celso Idemi, Lourival Monti, 
Lucília Fernandes, Roseli e VM”) tinham o controle de caixa da empresa FT (fls. 4712). Em 
juízo procurou favorecer aos acusados, de tão explícito que chegou a ser preso em flagrante 
delito (fls. 7956/7962). Mesmo depondo em nítido direcionamento para ajudar aos réus, 
tira-se de seu depoimento que circulava dinheiro livremente entre essas empresas. Eis tre-
cho de seu depoimento (fls. 7963/7968):

“Atuava no controle dessa flutuação de dinheiro nas contas empresas EU, a funcio-
nária SUSANA (da FT) e o CELSO IDEMI, este também proprietário de uma das empresas 
declinadas”.

Ora, se a testemunha Hélio era funcionário da FT e controlava a flutuação de dinhei-
ro das contas de todas as empresas citadas, contando com o concurso da funcionária Susa-
na, é lógico que a FT controlava a movimentação financeira das empresas. E sobre a inter-
ligação das empresas, mesmo depondo de modo a favorecer os réus a testemunha Hélio 
disse que essas empresas se ajudavam mutuamente, havendo livre circulação de dinheiro 
entre elas.

Coloco que é como se tivessem um caixa comum. Isso é inexplicável em qualquer 
atividade econômica, na qual impera a concorrência e não a benevolência. Há somente uma 
explicação, é óbvia, que as empresas tinham um único controlador, no caso o dono da FT, o 
réu FRANCISCO.

Convincente, a valer, as declarações prestadas pela testemunha Hélio para o Dr. 
Delegado de Polícia que presidiu o inquérito, Dr. Luís Otávio Forti e para o Dr. Promotor de 
Justiça, Dr. André Luís Felício, declarações que prestou na presença de um advogado2, Dr. 
Helton Honorato de Souza.

Hélio fala de um caixa comum, de notas fiscais forjadas, de propina e outras ilegali-
dades. Cito trechos de seu depoimento:

“Que sabe do controle de caixa da empresa FT. Construções, sabe que as empre-
sas “Monte Alto, Rosali, Pirapó Center, Gaúcho, Êxodo, Locadora dois Irmãos, Celso Idemi, 
Lourival Monti, Lucília Fernandes, Roseli e VM”, todas pertencentes ao grupo liderado pela 
FT Construções...Que as medições geradas eram passadas para LUÍS PAULO e ele emitia as 
notas fiscais ou mandava funcionários da FT locados nas empresas citadas ou que somente 
emprestavam o nome faazerem as emissões de notas. Que o pagamento vinha e entrava na 
conta de cada empresa, em seguida as sobras iam para o caixa central da FT...” (fls. 4712).

Um membro da comissão de licitações, montada pelo então Prefeito Municipal SER-
GIO PINAFI, o co-réu CLAUDEMIR, declarou, em juízo (fls. 5145), que em certa data ouviu 
que algumas empresas vencedoras para o fornecimento de materiais, como a “Virgílio Mon-
teiro” e “Monte Alto”, pertenciam à FT.

No dia 09 de janeiro de 2007, por volta das 16h23min, Luís Paulo, recebeu uma 
ligação de seu irmão Arthur, o qual lhe pediu para tirar da empresa Monte Alto tudo o que 
fosse relacionado à FT Construções LTDA, pois recebera a informação, de um funcionário do 
Posto Fiscal, de que o agente da receita estadual Mauro Marques faria uma visita à empresa 
Monte Alto, assim que voltasse de férias. Na ocasião, Arthur ainda pediu para Luis Paulo 
avisar o réu Amauri Monteiro (fls. 1587, vol. VIII). Na sequência, Luis Paulo telefonou para 
o acusado Amauri Arnaldo Monteiro, representante da empresa “Virgili & Monteiro LTDA-
ME”, e lhe avisou da possível visita do fiscal Mauro Marques e determinou que sumisse 
com todos os documentos relacionados à empresa FT Construções LTDA (fls. 1862, vol. X). 
Por fim, Luis Paulo telefonou para o acusado Lourival Monti, representante da empresa 

co-réu CLAUDEMIR ANTONIO DE MATOS, funcionário municipal colocado, pelo PINAFI, 
na comissão de licitação. Relatou CLAUDEMIR as fraudes praticadas por PINAFI e SIDNEI 
FLORES (fls. 2702/2706, 3663/3664 e 5143/5146). Comentarei mais sobre as declarações de 
CLAUDEMIR no desenvolver da sentença.

Após vencer a licitação para o gerenciamento das obras, o próprio grupo fornece 
a planilha superdimensionada dos materiais a serem adquiridos. Referida planilha é lan-
çada em documento da prefeitura e passa a integrar o edital de licitação (ler depoimento 
da testemunha João Degair Favareto – fls. 2664/2667, 2668). Com isso, nos pregões ou 
concorrências, as empresas do grupo podem lançar preços bem inferiores ao de mercado, 
porque sabem que a quantidade de materiais constante do memorial descritivo é superfatu-
rada.  

Informou a testemunha João Degair (fls. 7921/7943), engenheiro civil da prefeitu-
ra, que atuou na elaboração de projetos referentes aos conjuntos habitacionais da CDHU, 
que somente após o esquema fraudulento ter sido divulgado pela imprensa é que o CDHU 
passou a elaborar as planilhas quantitativas. Havia, até então, essa brecha, deixando-se à 
empresa gerenciadora, no caso a FT, a elaboração da planilha, sem qualquer controle prévio 
ou posterior.

Eis trecho de seu longo depoimento:
“E a relação quantitativa? Não vinha junto com os projetos, esse quantitativo só 

foi me mandado depois que os problemas começaram a ocorrer, aí que a CDHU mandou 
os projetos, especificamente o quantitativo de materiais que constava na planilha, antes 
disso só tinha os projetos básicos. Somente depois dos problemas que o senhor se refere é a 
divulgação pela imprensa?” Exatamente (fls. 7.938).

 
Confirmou o co-réu CLAUDEMIR ANTONIO DE MATOS (fls. 2702/2706, 3663/3664 e 

5143/5146), então integrante da comissão de licitação, que as planilhas de material a ser 
comprado estavam superdimensionadas, constatação tirada, também, pelo engenheiro da 
Prefeitura João Degair (depoimento citado supra).

Repisando, conseguiam as empresas pertencentes ao grupo por ocasião dos pregões 
apresentarem propostas invencíveis. Primeiro porque sabiam que a quantidade de materiais 
descriminada no memorial descritivo constante do edital de licitação estava superfaturada. 
Segundo porque sabiam que a fiscalização da entrega dos materiais era feita por outra 
empresa do grupo, a saber, a FT Construções, e por funcionários da prefeitura, que conhe-
ciam e participavam do esquema criminoso, o que possibilitava que o superfaturamento 
ocorresse não apenas na quantidade de materiais pagos, como também na qualidade de 
tais materiais.

Os memoriais descritivos constantes dos editais de licitação para contratação de 
empresas fornecedoras de materiais de construção foram entregues pela própria organi-
zação criminosa, por meio da FT Construções, à Comissão de Licitação, que tão-somente 
inseriu o timbre da Prefeitura no documento e lançou-o no edital.

Mas para o esquema dar certo seria necessário, ainda, cooptar os responsáveis pela 
medição, problema resolvido pela quadrilha ao corromper os agentes responsáveis por isso, 
no caso MARIO ANTONIO DALE VEDOVE MORENO (engenheiro da “LBR – Tjofran”, respon-
sável pelas medições) e CLIMÉRIO DE TOLEDO PEREIRA (engenheiro do CDHU responsável 
pela ratificação das medições).

A empresa “LBR-Tjofran” presta serviço para a CDHU, ficando responsável pelas 
medições das obras.

Assim, as medições foram feitas por agentes da própria organização criminosa, que 
na condição de engenheiros que executam e fiscalizam as medições, possibilitam a libera-
ção do pagamento de verbas pelo CDHU, mesmo estando a construção em absoluta disso-
nância quantitativa e qualitativa com o convênio e o próprio contrato (o material utilizado 
nas obras são de qualidade inferior ao licitado e não são realizados os serviços declarados 
nas licitações.

E assim o esquema conseguiu com que empresas do grupo vencessem várias licita-
ções, as quais serão comentadas em tópico próprio.

EMPRESAS DE FACHADA E CAIXA ÚNICO:
A organização criminosa criou empresas de fachada, todas consistindo numa exten-

são, uma ramificação, da FT CONSTRUÇÕES, assim como utilizou-se de outras.
Eis as empresas de fachada identificadas na investigação e na instrução processual:
.Francisco Emílio de Oliveira Júnior ME;
.Luiz Eduardo de Castro Kauffmann;
.Locadora de Máquinas Dois Irmãos1; (adquirida por Francisco – fls., dentre outras, 

2576, 3369, 3371/3381, 4045, 5087/5146).
.Pirapó Materiais para Construção;
.Gaúcho Comércio de Madeiras Ltda ME; (réu Amélio, o gaúcho);
.Roseli Susie de Oliveira Souza ME; (materiais de construção, da ré ROSELI, irmã do 

réu FRANCISCO);
.Lourival Monti Materiais para Construção ME; (réu Lourival Monti, marido de Lucí-

lia);
.Lucília Fernandes de Souza-ME (ré Lucília Fernandes de Souza);
.Monte Alto Materiais para Construção Ltda; (do réu LUIZ PAULO KAUFFMANN, 

onde atuou o co-réu ARTHUR KAUFFMANN);
.J.Bom Comércio (aberta em nome de uma irmã de FRANCISCO. Comércio de cimen-

to. Não chegou a funcionar – fls. 7144);
.Rosaly Sylvia Ramalho Sampaio (RMS Materiais para Construção – da ré ROSALY, 

mãe dos réus Kauffamann. Amiga íntima da esposa de FRANCISCO (fls. 7431); o filho dela, 
o réu CARLOS EDUARDO, trabalha para FRANCISCO;

.Celso Hidemi Hishimoto ME (de propriedade do réu que empresta o nome – fls. 
7413/7415 - é a loja Pop Materiais para Construção);

.Virgili & Monteiro Ltda ME (VM); (réu Amauri Arnaldo Monteiro, o VM);

.Tibet Comércio e Construções Ltda; (do próprio réu FRANCISCO, dono da FT - fls. 
2697/2699, 7428/7429, 7413/7415). Uma das primeiras empresas abertas pelo réu FRAN-
CISCO EMÍLIO, em sociedade com CELSO HIDEMI, empresas abertas pelo contador JOSE 
ROBERTO KOL (ler seu interrogatório em fls. 7416/7418). Francisco assinava pela empresa 
(fls. 1568/1572, vol. 8º);
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Não se produziu um trabalho pericial específico do prejuízo quantitavivo. Somente 
o qualitativo, contudo, já é suficiente para este processo penal. Como bem observou o Dr. 
Promotor de Justiça, neste particular (quantitativo), seria necessária a realização de uma 
perícia contábil, a partir do exame pericial juntado às fls. 8037/8058, com a análise das cor-
respondentes notas de empenho, porém bastando as provas já carreadas aos autos.

Relatório da Comissão de Sindicância da CDHU conclui que marcas de produtos 
empregados nos conjuntos habitacionais da região não eram qualificadas ao Programa 
Qualihab, que garante qualidade da obra. De 37 fabricantes analisados, direcionado a pro-
dutos como madeiramento de cobertura, caixilharia e quadro de distribuição de circuitos 
de energia elétrica, 25 não estavam qualificados ao programa, portanto num percentual de 
67,5%.

No laudo pericial de fls. 2179/2210, no conjunto “Pirapozinho D”, de 197 prédios, 
constatou-se a má qualidade de material, como tinta. Neste particular – tinta -, utiliza-se a 
o termo má qualidade ou alta diluição da tinta (fls. 2.194). Esse laudo, em aliança com o de 
fls. 2821/2823, dá idéia da desproporção do material previsto com o que realmente é utili-
zado na obra.

Ainda sobre esse laudo, apurou-se uma diferença de R$ 355.565,77 (trezentos e cin-
qüenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos), em valor 
unitário de R$ 1.804,90 (um mil, oitocentos e quatro reais e noventa centavos, tudo em 
simples estimativa, deixando-se assente que “para apuração do valor real seria necessário o 
cálculo de todos os itens dos materiais aplicados e profissional com conhecimentos técnicos 
específicos da área (fls. 2822).

          
 Informou CAIO CESAR BERTASSO (fls. 5.104) que a empresa HMI, do co-réu JOVEM 
MARCOS, teve uma renda em 2006 R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil). A HMI 
presta serviço para a TJOFRAN, empresa coordenada, nesta região, pelo co-réu MÁRIO 
ANTONIO DALE VEDOVE MORENO:

Por diversos elementos de convicção carreados aos autos tem-se, inequivocamente, 
a comprovação do enorme prejuízo causado ao sistema de construção de casas pelo CDHU.

Artifícios empregados. Uso de notas fiscais falsas:
Na empreitada criminosa valeu-se de notas fiscais falsas, prática que fez parte do 

esquema.
   
Para que as empresas possam vender aquela quantidade licitada, necessitam com-

por estoque, comprando notas fiscais contrafeitas ou de empresas de fachada, formando 
estoque e também creditando-se em ICMS lançados nas notas fiscais de fornecimento.

Reporta-se a investigação, neste particular, na transcrição das conversas mantidas 
entre funcionários da Monte alto e uma pessoa identificada como Álvaro Botini, da cidade 
de Paranavaí-PR, na qual ouve-se negociação de notas de fios elétricos para a empresa 
Monte Alto (IP – fls. 2014/2016), citando-se quatrocentos mil. Conversa monitorada no 
telefone alvo (18) 3906 2859, no dia 17/01/07, 17:01:09, apresentam uma negociação entre 
LUIS PAULO e Marcio do escritório Agroeste, sobre o lançamento de notas frias para dimi-
nuir o montante de ICMS a ser pago. Reporta-se a autoridade policial, ainda, como forma 
de provar o uso de notas fiscais contrafeitas, expediente juntado em fls. 3692/3725, refe-
rente ao indiciamento de Luiz Paulo Kaufmann, em São José do Rio Preto, por infração à lei 
8137/90, em seu artigo 1º, ítem III.

A testemunha Hélio, que foi responsável pelo setor financeiro da FT por alguns 
meses, informou que havia a prática, pela FT, de compra de notas fiscais falsas ou de empre-
sas inexistentes, as quais eram obtidas pelo réu LUIZ PAULO KAUYFFMANN (ler trecho 
transcrito mais acima).

O co-réu EDSON MENEZES, interrogado em juízo, disse que o réu LUIZ PAULO KAU-
FFAMNN emitia as notas fiscais da empresa Êxodo e da associação Habitar (fls. 7441).

Em comunicações telefônicas interceptadas no dia 08 de janeiro de 2007, o acusado 
ÁLVARO JOSÉ BOTINI é flagrado oferecendo notas fiscais “frias” para LUIS PAULO, funcioná-
rio da empresa FT Construções LTDA (fls. 1820 e 1823, vol. X).

Em comunicações telefônicas interceptadas no dia 08 de janeiro de 2007, o acusado 
ÁLVARO JOSÉ BOTINI é flagrado oferecendo notas fiscais “frias” para LUIS PAULO (fls. 1820 
e 1823, vol. X).

Artifícios empregados. Fraude na terraplenagem e fracionamento da licitação:
É dos autos, ainda, fraudes gritantes na terraplenagem do conjunto habitacional 

D, a citar apresentação de cartas convites por empresas preparadas pelo grupo fraudador 
e concorrência entre empresas formadas por titulares ligados, sendo até mesmo parentes 
(reporto-me, neste particular, à leitura de fls. 3793/3794 da representação).

A terraplenagem foi dividido em duas licitações. Na primeira participaram as empre-
sas “Encotel”, “Delfino & Sá Construções Ltda”. Ouvido o representante legal da Delfino, Sr. 
José Carlos Delfino, disse não ter participado do certame, noticiando uma fraude de assina-
tura (fls. 1461/1462).

Consta, ainda, fracionamento indevido da licitação e adoção de modalidade incor-
reta de licitação (troca de tomada de preço por carta convite). Chamativo, neste particular, 
assim como em outros, o depoimento do funcionário municipal Claudemir Antonio de Matos 
(fls. 3663/3664). Eis trecho de seu depoimento:

“Que assim que o convênio foi firmado, o então Prefeito Municipal, Sr. Sérgio Pinaffi, 
indagou ao declarante se poderia ser aberto dois convites, dividindo-se o valor. Que o decla-
rante na qualidade de presidente da comissão de licitação deu parecer indicando que a 
modalidade correta de licitação seria tomada de preço, visto que o valor ultrapassaria os R$ 
150.000,00, valor este previsto para engenharia na lei de licitação. Que disse ainda que o 
objeto do convênio era único e não poderia ser fracionado. Que o Sr. Sérgio Pinaffi determi-
nou que fosse dividido em duas cartas convites, neste momento o declarante disse que não 
faria, argumentou que caso ele desejasse assim agir arcaria com as conseqüências. Que em 
seguida o setor de engenharia apresentou uma planilha para licitar e após alguns dias outra 
planilha, totalizando aproximadamente R$ 270.000,00 ... nesta época o declarante estava 
desconfiado de algo errado, visto que a empresa FT Construções era vencedora da maioria 
das licitações...”   

Ouvido na Delegacia de Polícia e em Juízo, JOAO DEGAIR expõe, em várias passa-
gens, inconformismo com o esquema de desmembramento de notas e demais situações 

Lucília Fernandes de Souza - ME, e lhe avisou da visita de Mauro Marques e lhe pediu para 
avisar o Gaúcho (Amélio Luis Balsan) (fls. 1862, vol. X).

De se concordar com a afirmação do Dr. Promotor de Justiça de que “as conversas 
acima apontadas, relativas à possível visita do agente fiscal Mauro Marques às empresas 
do grupo, demonstram a preocupação dos acusados em ocultar a ingerência da empresa FT 
Construções LTDA sobre as demais, notadamente a existência de um caixa único”.

PREJUÍZOS:
Na construção das casas a organização fazia contabilizar uma quantidade de mate-

rial que de fato não fora empregado. Aí a fraude quantitativa de material. Ainda, utilizavam 
material de qualidade muito inferior, aí a fraude qualitativa de material.

Contam os autos com diversas conferências e trabalhos periciais, os quais, aliados 
à prova oral, dão uma noção do prejuízo causado ao sistema do CDHU. Pela extensão dos 
conjuntos, diversidades de itens empregados nas obras e outras variantes, como má quali-
dade de execução, de difícil mensuração, não se tem um trabalho pericial global a apontar 
o real prejuízo. Mas como colocado, provas materiais e orais carreadas aos autos, dão uma 
noção do enorme prejuízo, a se citar o trabalho juntado em fls. 7.329/7.338, elaborado pela 
CDHU, que aponta um prejuízo estimado de estimado, no empreendimento “Pirapozinho 
“D”, de R$ 2.184.836,37 (dois milhões, cento e oitenta e quatro mil, oitocentos e trinta e 
seis reais e trinta e sete centavos).

Faço uma passagem pelos autos sobre outros elementos de convicção sobre os 
danos financeiros ao sistema de construção de casas populares.

Sobre a fraude qualitativa, cita-se, como exemplo, a utilização de eucalipto “in 
natura” (IP – fls. 2239/2241), proibido pelo edital (IP – fls. 2232), de valor muito inferior 
às autorizadas, em torno de 50%. O madeiramento de cobertura não poderia ser feito com 
eucalipto “in natura”, como o foi, constatando-se que muitas casas já apresentavam vigas 
empenadas (fls. 7237,7322 e 7326, vol. 37; fls. 8300, vol.43). Ainda, a colocação de caixa 
d´água de fibrocimento em vez de plástico, como constatado pela testemunha João Degair 
(fls. 7.936).

No laudo de exame pericial juntado ás fls. 8037/8058, os peritos do Instituto de 
Criminalística concluíram pela irregularidade na qualidade dos seguintes materiais empre-
gados na produção das unidades habitacionais: caixa d’água; esquadrias e portas metálicas; 
madeiramento; mangueira de embutir; caixas de embutir e estrutura. Em relatório da sin-
dicância interna da CDHU, juntado às fls. 7229/7247 (vol. 37), demonstra que os materiais 
empregados na produção das unidades habitacionais do conjunto Pirapozinho “E2”, princi-
palmente no tocante ao madeiramento da cobertura e caixilharia, não estavam qualificados 
no Programa Qualihab, nem haviam sido submetidos a processo de controle tecnológico de 
qualidade. Apontou-se no mesmo relatório, também, execução de serviço insatisfatório.

Confirmou o co-réu CLAUDEMIR ANTONIO DE MATOS (fls. 2702/2706, 3663/3664 e 
5143/5146), então integrante da comissão de licitação, que as planilhas de material a ser 
comprado estavam superdimensionadas. Em interrogatório policial respondeu que o super-
dimensionamento chegava em torno de 30% a 40%. Em juízo (fls. 5145) disse ter chutado 
esse percentual sem estudo técnico, de toda sorte mantendo que afirmou esse percentual.

Prestou a testemunha João Degair Favareto, engenheiro da Prefeitura Municipal de 
Pirapozinho há uma década, tendo atuado na elaboração e acompanhamento dos conjuntos 
“D”, “E” e “E2” de Pirapozinho, esclarecedor depoimento, confirmando que as planilhas 
elaboradas pela empresa FT, as quais não passavam por conferência, adotando-se um 
perigoso método de “confiança”, continham quantidade excessiva. Discorreu, ainda, sobre 
manobras encetadas pela setor de licitação da Prefeitura de Pirapozinho, à cargo do réu 
SIDNEY FLORES e do então Prefeito SÉRGIO PINAFFI para que ele, João Degair, aprovasse e 
referendasse horas a mais no serviço de terraplenagem.

Consoante se infere do teor do depoimento de um mestre de obras da empresa FT 
Construções LTDA, a lista de insumos constante do referido “LIVRÃO” retrata a realidade da 
quantidade de materiais efetivamente empregados na produção das unidades habitacionais 
de todos os empreendimentos administrados pela empresa na região de Presidente Pruden-
te (fls. 7172/7174, vol. 36).

A Polícia Civil, em cumprimento de mandados de busca e apreensão, logrou êxito 
em encontrar e apreender os “Livrões” de vários empreendimentos administrados pela 
empresa FT Construções LTDA na região de Presidente Prudente, possibilitando a conferên-
cia do prejuízo quantitativa e qualitativo. Discorrei mais detidamente a respeito no curso da 
sentença, mais abaixo, no tópico da fraude à Carta-Convite n. 02/03.

Prestou a testemunha Luiz Alves de Oliveira, a respeito, esclarecimentos(fls. 7173).
Com efeito, a FT Construções LTDA economizava na produção das casas, desres-

peitando o projeto original da CDHU. A comparação entre a lista quantitativa de materiais 
licitada (fls. 100/106, vol. I, do I. Policial n. 116/07) e a relação de materiais do chamado 
“Livrão” (documento em anexo), verdadeira referência da quantidade de materiais empre-
gados na produção de unidades habitacionais de empreendimentos assessorados pela “FT 
Construções LTDA”, demonstra o superfaturamento quantitativo, artifício empregado pelo 
grupo para, ao mesmo tempo, fraudar o processo licitatório e obter um enriquecimento 
indevido.

Parecer do perito contábil do Ministério Público (documento em anexo – fls. 
9.041/9.066) aponta superfaturamento quantitativo em diversos itens da lista de materiais 
e falta de aplicação de materiais constantes na lista do edital. Em muitos itens compara-
dos, o superfaturamento supera 100%. Em vários itens a margem de superfaturamento é 
astronômica, a citar fios de cobre (347,37%), madeirite plastificado (840%), tábua cedrinho 
(605%) e pregos 2.540%.

O prejuízo decorrente do emprego de materiais sem a qualidade exigida pela CDHU 
no empreendimento “Pirapozinho E2”, em fase inicial de construção (fls. 7.231/7.232), foi 
estimado em R$ 70.976,87 (setenta mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta e sete 
centavos), conforme se depreende do teor do relatório de quantificação de prejuízos junta-
do a fls. 7334 (vol. 37).

Houve superfaturamento na produção das unidades habitacionais no conjunto “Pira-
pozinho D”. A quantidade de materiais utilizada na construção das 197 (cento e noventa e 
sete) unidades habitacionais foi inferior à quantidade paga pela Prefeitura de Pirapozinho 
às empresas fornecedoras.
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recebeu vantagens indevidas das empresas FT Construções LTDA e Monte Alto Materiais 
para Construções LTDA-ME, ambas pertencentes ao grupo criminoso, como contraprestação 
por sua participação no esquema criminoso, caracterizada, fundamentalmente, pela ratifica-
ção das medições falsas realizadas pelos engenheiros da empresa LBR-Tjofran nos canteiros 
de obras dos empreendimentos da CDHU.

Maria informou, ainda, que durante o ano de 2006, os prefeitos de várias cidades da 
região visitaram o escritório da empresa FT Construções LTDA com certa freqüência, citando 
os municípios de Tarabai, Pirapozinho, Iepê, Narandiba, Martinópolis, Rancharia, Rosana, 
Presidente Venceslau, Alfredo Marcondes e Emilianópolis. Depois das visitas dos prefeitos, a 
depoente sempre lançava os valores a ela informados com a sigla QLN, com a indicação do 
nome do município.

Em relação ao réu Reinaldo de Gales, tem-se cópias do livro caixa da empresa FT 
Construções LTDA (fls. 1140, 1257, 1299 e 1332), nas quais se constata o lançamento de 
pagamentos para o acusado em questão, identificados pela sigla “QLN Reinaldo”.

Lê-se do feito 18/06, da Corregedoria, passagens sobre contatos telefônicos nos 
quais se comenta sobre propina, comprometendo o ex-Prefeito SERGIO PINAFI e FRAN-
CISCO EMÍLIO, boa parte, das conversas entre o LUIS PAULO e o CHICO (em fls. 1442, 
1443, 1445, 1451 e 2208 lê-se conversas sugestivas de propina; em fls. 1446 sugere-se um 
negócio ilícito, e de vulto). Sobre essa última passagem, refere-se a uma conversa entre Luis 
Paulo (LP – sigla em fls. 1462) e Carlos Eduardo (CE – sigla em fls. 1461). Cito um trecho da 
degravação, de fls. 1446):

CE – O cara é novo, vinte e poucos anos, vinte e sete anos, boyzinho.
LP – Há, ta bom.
CE – Ele, cê vai dar quinhentão pra ele, ele vai tomar quinze, dez milhões.
LP – Tá bom.
CE – Com quinhentão, nós vamos tomar dez milhões.
   
Reporto-me novamente à conversa de fls. fls. 2305, do Feito 18/06, datada de 

08/05/07, citada no início desta sentença (tópico de introdução), a demonstrar a amplitude 
do esquema de corrupção, quando o réu JOVEM MIRAS, tirando graça de onde só se tem 
consternação, fala da quantidade de prefeitos envolvidos, dizendo que teriam que pegar um 
ônibus para pegar a todos.   

Outra passagem a merecer nota é a do Secretário de Planejamento de Presidente 
Prudente, MILTON IKEUCHI, flagrado pedindo, por telefone, R$ 3.000,00 para o réu CHIQUI-
NHO, justificando a ele que o juiz havia cortado R$ 2.750,00 de seu salário.

Milton Ikeuchi, então Secretário de Planejamento do Município de Presidente Pru-
dente, pediu demissão logo após a divulgação pela imprensa das notícias relacionadas ao 
caso, o que foi aceito pelo então Prefeito Agripino Lima.

   
Fez o Dr. Promotor de Justiça uma passagem histórica sobre prefeitos da região afas-

tados do cargo por medidas cautelares concedidas em ações civis por atos de improbidade 
administrativa ajuizadas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, bem como renún-
cias de outros, assim como o vereador Roni Von Góes de Andrade.

A testemunha Hélio disse ter obtido de FRANCISCO a informação de que os valores 
pagos aos prefeitos da região, como propina, era por unidade, por casa, no valor de R$ 
850,00 (fls. 6236).

Comprovado, por prova documental (recibos e livro caixa), interceptação telefônica e 
testemunhal, a propina.

O réu EDSON MENEZES, proprietário de empresa Êxodo e presidente da associação 
HABITAR, pessoa muito próxima do réu FRANCISCO, declarou ter levado, diversas vezes, 
dinheiro no diretório político de Mauro Bragato. Essa declaração foi colhida tanto na polícia 
(fls. 6232/6233) como em juízo (fls. 7440). Eis trechos da declaração em juízo:

“Recebeu a incumbência de próprio denunciado FRANCISCO para entregar um enve-
lope com dinheiro no diretório do político Mauro Bragato. Na ocasião entregou o envelope 
para a pessoa de AVANCINI. Alega que assim agiu várias vezes e o destinatário do dinheiro 
segundo a determinação de Francisco era o próprio Avancini. O dinheiro sempre estava em 
envelope lacrado, razão pela qual não sabia a quantidade. Pelo que sabe Avancini é uma 
espécie de tesoureiro do diretório ou partido. Assim, agia, levando sempre os envelopes com 
dinheiro, porque fazia parte do partido e conhecia as pessoas. Francisco nunca explicou ao 
interrogando a razão da remessa de envelopes com dinheiro. Alega que essas remessas de 
dinheiro ao partido político Mauro Bragato ocorreram por aproximadamente 03 anos. No 
envelope não havia qualquer anotação. As entregas que fez de dinheiro foram sempre no 
diretório do partido. A primeira sede do escritório do partido ficava atrás de uma igreja, do 
outro lado da linha, e o escritório atual perto da loja Sonetec” (fls. 7440). 

Declarou o réu EDSON MENESES, o proprietário da empresa “Jovan Construtora 
Ltda”3, ter ouvido do próprio réu CARLOS EDUARDO SAMPAIO KAUFFMAN que o grupo 
fazia pagamentos aos prefeitos da região no esquema da fraude às licitações (fls. 2698). 
Disse, mais, ter ouvido comentários de que o réu FRANCISCO fazia os pagamentos aos pre-
feitos por cada unidade habitacional construída (mesma folha citada).

É dos autos que o esquema de propina rompeu fronteiras, alastrando-se por diversos 
municípios, como pincelado acima. A citar que no dia 03 de janeiro de 2007, por exemplo, 
os réus Luis Paulo e Francisco Emílio conversaram sobre o pagamento de propina ao Prefei-
to de Iepê, Faiad Habib Zakir, na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) (fls. 1510, vol. 
VIII, feito n. 18/06).

Estão nos autos, também, recibos juntados às fls. 4363/4369 revelando pagamento 
mensal de propinas ao réu Mario Antônio Dale Vedove Moreno (da empresa “LBR-Tjofran”), 
feito diretamente pelo acusado Jovem Marcos, no período compreendido entre os meses de 
janeiro a dezembro de 2006.

Seguramente demonstrado que houve um grande esquema de pagamento de propi-
nas.

 
ACUSAÇÕES:
A denúncia atribui vários delitos, distribuindo-os aos réus de acordo com partici-

pações individuais, bem individualizando as condutas e as enquadrando nos tipos penais 
respectivos.

sobre as horas da terreplenagem. Pincelando somente trechos colhidos em juízo, cita-se 
que:

“... quando chegou o papel de maisa de mil horas, falei “não vou”, sem explica-
ções plausíveis, não vou mais vistar nota de vocês... (J) - Na seqüência, seu João, o senhor 
comentou que chamou a atenção do senhor que já tinha atingido o limite, o senhor falou 
que não ia vistar mais as notas, que depois de todas as notas já pagas o senhor recebeu 
uma de nove mil reais e o senhor recusou o pagamento. (T) – Confirmou, recusei... (J) – Que 
passados quatro dias o senhor recebeu outras fuás no valor de quatro mil e quinhentos 
reais. (T) – Confirmo. Fiquei surpreso, a nota foi desdobrada em duas de quanto e quinhen-
tos e eu não vistei de novo...” (fls. 7932/7933).

PROPINA:
Revelou-se nestes autos, numa união harmônica das informações colhidas na fase 

policial e instrução em juízo, contando com provas oral e documental, incluindo-se intercep-
tação telefônica, um esquema de propina que rompeu as fronteiras da comarca de Pirapozi-
nho.

Apreendeu-se o livro caixa da empresa FT. No livro consta a sigla “QLN”.
Significa, essa abreviatura (QLN), “quanto leva nisso”, prova documental do paga-

mento de propinas, informação prestada por duas testemunhas que atuavam na FT, Maria 
Suzana Pinheiro e Hélio Tênis Martins.   

Um ex-funcionário da FT, a testemunha Hélio Tênis Martins, prestou importantes 
informações. Hélio cuidou do setor financeiro da empresa FT por meses. Trata-se de uma 
pessoa com passado profissional respeitável, tendo sido gerente do Bradesco.

Identifica Hélio o significado da sigla ”QLN”: Numa primeira oitiva, na fase policial, 
esclareceu:

“Que a sigla ”QLN” significa “propina”, dinheiro não contabilizado, apenas lançado 
no caixa para abatimento do saldo. Que significa “QUANTO LEVO NISSO” (fls. 4712).

   
Hélio ratifica essa informação, quando ouvido em fls. 6234:
“Declara com certeza que o termo ”QLN” significa “quanto levo nisso”, significando 

valores não contabilizados, ou melhor dizendo, o termo diz respeito a caixa dois, dinheiro 
que não tem qualquer registro, que não tem comprovante de pagamento na contabilidade 
oficial da empresa. O termo é utilizado basicamente para pagamento de propinas. Com o 
passar do tempo passaram a utilizar a letra “Q” (fls. 6234).

Num tópico acima, “das empresas de fachada”, fiz um comentário sobre a testemu-
nha Hélio Tênis Martins, um ex-funcionário da FT que cuidou do setor financeiro da empre-
sa, sobre o que se deve tirar de suas declarações.

Sobre propina, identifica a testemunha recibos constantes nos autos, citando-se as 
folhas, como de pagamento de propina. Identifica a letra de LUIS PAULO KUFFMANN (fls. 
6.235) em alguns recibos. Na seqüência identifica várias abreviaturas como destinatários do 
dinheiro. Declina a testemunha vários Prefeitos da região que receberam propina, explican-
do as formas de pagamento (são muitos os que receberam, segundo a testemunha, propina, 
pelo que não transcreverei, recomendando-se leitura de fls. 4712/4713 e 6234/6236).

Em juízo a testemunha deliberou, sabe lá o motivo, omitir a verdade, trazendo uma 
fantasiosa versão de que obteve do réu FRANCISCO a informação de que “QLN”, lançado 
nos livros caixas, significava “quanto que FRANCISCO ganhava com a obra” (sic), passando 
a testemunha, então, a adotar essa sigla (“QLN”) nos lançamentos que fazia no livro caixa.

Não faz o mínimo de sentido. Não há o mínimo de coerência. Muitos desses lança-
mentos trazem destinatários vários. Lógico que não é controle de lucro do réu FRANCISCO, 
mas sim pagamentos escusos.

E incorreu em contradição a testemunha Hélio, quando disse, após afirmar que 
“QLN” era o lucro de FRANCISCO, que lançava, a testemunha, a sigla “QLN” como adianta-
mento de caixa administrativo, para se pagar despesas como luz e cantina. Isso nada tem a 
ver com “pró-labore” do réu FRANCISCO!

Tornando ao depoimento policial de Hélio, disse que o réu REINALDO DE GALLES 
comparecia no escritório da FT para levar planilhas para o FRANCISCO e que certa vez foi-
lhe separado R$ 500,00.

Outra ex-funcionária da FT, Maria Suzana Pinheiro, citada acima, afirmou tanto 
perante a autoridade policial (fls. 4710), como em juízo (fls. 8217), que havia um esquema 
de “pagamento por fora” para algumas pessoas que freqüentavam o escritório da referida 
empresa, dentre as quais destacou os réus Reinaldo de Gales e Climério de Toledo Pereira. 
Documentos insertos em fls. 1140, 1257, 1299 e 1332 corroboram que de fato REINALDO 
DE GALES recebia propina do grupo.

Segundo Maria Suzana, normalmente o lançamento de tais pagamentos no livro 
caixa era feito no dia seguinte ao da visita do beneficiário, e era registrado com a sigla QLN.

A confirmar essa informação, de Maria Suzana, tem-se nos autos cópias do livro 
caixa da empresa FT (fls. 1140, 1257, 1299 e 1332), constando o lançamento de pagamen-
tos para o acusado REINALDO, identificados pela sigla “QLN - Reinaldo”.

Também há prova material em ao acusado CLIMÉRIO, como a decorrentes de inter-
ceptações telefônicas, que demonstram o recebimento de propina.

Refiro-me à conversa entre Climério e Francisco Emílio, datada de 13 de março de 
2007, na qual os réus ajustaram a entrega de alguns materiais que seriam desviados de um 
canteiro de obras do município de Tarabai em favor de Climério (Feito Corregedoria 18/06 
- fls. 2174, vol. XI). Na referida conversa, o acusado Climério telefonou para Francisco e 
perguntou-lhe sobre uns postes que estavam fora do padrão num empreendimento situado 
no município de Tarabai. Francisco informou que os postes já haviam sido substituídos e 
então Climério disse que estava querendo os postes. Francisco deu risada e disse que estava 
tudo bem. Na seqüência, Climério disse que precisaria de uns seis ou sete postes daqueles 
que haviam sido substituídos. Conversaram, ainda, sobre a necessidade de Climério portar 
algumas notas fiscais de deslocamento dos referidos postes, como precaução. No final, Fran-
cisco ainda disse para Climério que poderia aproveitar o caminhão que iria buscar os postes, 
para também levar outras coisas, com o que Climério concordou.

Alia-se às provas constantes no processo um documento apreendido no escritório 
do réu Climério, consistente numa planilha elaborada por um funcionário da FT Construções 
LTDA, que constitui prova material do desvio de materiais das obras administradas pela 
referida empresa, que eram entregues no sítio do citado acusado (fls. 4272, vol. 22). Tem-se, 
mais a apreensão de duas notas fiscais (fls. 4273 e 4275) demonstrando que o réu Climério 
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a causa única do evento e, portanto, a cada uma das forças concorrentes deve ser atribuída, 
solidariamente, a responsabilidade pelo todo” (Ap. Criminal nº 172.341-3/8, Rel. Des. Cer-
queira Leite, julg. 11.11.94).

   
Em outro julgado, compilado da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito 

Santo, assentou-se que “para a caracterização da co-autoria no concurso de pessoas, é 
necessário somente a colaboração do agente para o deslinde da prática delituosa, inexi-
gindo que todos os participantes tenham consumado atos típicos de execução. O emprego 
de arma é circunstância objetiva que agrava o roubo, e por essa razão se comunica ao co-
autor” (TJES – ACr. nº 048010118718 – 1ª C.Crim. – Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama – J. 
14.05.2003).

Didático um julgado do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a autoridade de decisão 
que lhe é diferenciada, dentro de nosso sistema jurídico. Cogitado julgado é da lavra do 
brilhante Ministro Celso de Mello: “A participação do réu no evento delituoso, caracterizada 
por atividade de inequívoca colaboração material e pelo desempenho de conduta previa-
mente ajustada com os demais agentes, torna-o suscetível de punição penal, eis que, ante a 
doutrina monista perfilhada pelo legislador, todos os que contribuem para a integração do 
delito cometem o mesmo crime, pois, em tal hipótese, Há unidade de crime e pluralidade de 
agentes (Damásio E. de Jesus, Código Penal Anotado, p. 108, 3ª ed., 1993, Saraiva) (STF – 
HC 71.293 – RJ – 1ª T. – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.08.1995).

Pela acusação do art. 90 da Lei n. 8.666/93, serão condenados os réus particulariza-
dos no tópico das posições individuais.

A se dizer que sobre o crime de fraude à Tomada de Preço n.05/03, imputado aos 
réus FRANCISCO EMÍLIO DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO SAMPAIO KAUFFMANN, EDILENE 
LUIZ FERREIRA, SÉRGIO PINAFFI e RICARDO MANOEL DOS SANTOS, com exceção de EDILE-
NE e RICARDO, os demais serão condenados.

Relembrando, no dia 28 de abril de 2003, nesta cidade e Comarca de Pirapozinho, os 
acusados Francisco Emílio de Oliveira, Carlos Eduardo Sampaio Kauffmann e Sérgio Pinaffi, 
fraudaram o caráter competitivo da Tomada de Preços n. 05/03, realizada para a contrata-
ção de empresa especializada em serviços técnicos de engenharia consultiva, para a admi-
nistração da obra e treinamento de mutirantes em canteiro e cessão de equipamentos, pelo 
regime de autoconstrução, no empreendimento denominado Pirapozinho “D”.

A empresa vencedora da licitação supramencionada foi a FT. Construções LTDA (fls. 
85/95 do I. Policial n. 116/07). Para obter tal êxito, contou com o auxílio do então Prefeito 
do Município de Pirapozinho, Sérgio Pinaffi, constando do respectivo edital, a pedido dos 
réus Francisco Emílio de Oliveira e Carlos Eduardo Sampaio Kauffmann, algumas exigências 
que impediram a participação de outros concorrentes.

Os quesitos identificados, que frustraram o caráter competitivo da licitação, foram os 
seguintes: (1) exigência de acervo técnico (fls. 23 do I. Policial n. 116/07) e (2) exigência de 
prova de cadastro junto à CDHU, especificamente para a execução do objeto licitado “aces-
sória técnica em regime de mutirão” (fls. 22 do I. Policial n. 116/07).

A responsabilidade do réu Carlos Eduardo Sampaio Kauffmann decorre do fato de 
ter participado ativamente do procedimento licitatório manifestamente fraudulento, confor-
me se depreende dos documentos juntados às fls. 39, exigência exclusiva para essa tomada 
de preço.

A violação da igualdade de condições vem retratado no depoimento da testemunha 
Michel Santana de Carvalho (fls. 3597/3598, vol. 18º).

De se notar que nenhuma empresa concorreu com a FT. Construções LTDA (fls. 81 do 
I. Policial n. 116/09).

A se dizer que sobre o crime de fraude à Tomada de Preço n.07/04, imputado aos 
réus FRANCISCO EMÍLIO DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO SAMPAIO KAUFFMANN, EDILENE 
LUIZ FERREIRA, SÉRGIO PINAFFI e CLAUDEMIR ANTONIO DE MATOS, com exceção de EDI-
LENE e CLAUDEMIR, os demais serão condenados.

No dia 29 de janeiro de 2004, nesta cidade e Comarca de Pirapozinho, os acusados 
Francisco Emílio de Oliveira, Carlos Eduardo Sampaio Kauffmann e Sérgio Pinaffi, fraudaram 
o caráter competitivo da Carta-Convite n.º 07/04, realizada para a contratação da empresa 
para prestação serviços de Terraplanagem no empreendimento denominado Pirapozinho 
“D”.

Extrai-se dos autos que o serviço de terraplanagem no empreendimento Pirapozinho 
“D” foi fracionado, ilegalmente, com as ordens do réu Sérgio Pinaffi, então prefeito munici-
pal, com o objetivo de reduzir o valor dos contratos e, por conseguinte, afastar a exigência 
da licitação na modalidade tomada de preços. Afastada ilicitamente a exigência da tomada 
de preços, foi promovido, com a participação dos co-réus Francisco Emílio de Oliveira e Car-
los Eduardo Sampaio Kauffmann, dois simulacros de Cartas-Convites (07/04 e 02/05), que 
foram vencidas pela FT Construções LTDA.

Nesse contexto, a primeira carta-convite (n.º 07/04) teve por objeto a contratação 
de empresa de terraplanagem para executar o serviço nas quadras D, E, G, H e I, todas 
do empreendimento denominado “Pirapozinho D” (fls. 1472/1474- vol. 8º). Já a segunda 
carta-convite (n.º 02/05), teve por objeto a contratação de empresa de terraplanagem para 
executar o serviço nas quadras A, B, C e J, do mesmo empreendimento “Pirapozinho D” (fls. 
1531/1533, vol. 8º).

O fracionamento da licitação configurou manobra manifestamente fraudulenta. É 
dos autos, ainda, que houve fraude na Carta-convite nº. 07/04, consistente na falsificação 
da assinatura de José Carlos Delfino (fls. 1461/1462), representante de uma das empresas 
supostamente convidadas, Delfino & Sá Construções LTDA. Noticia-se que a falsificação 
da assinatura de José Carlos Delfino ocorreu tanto no recibo de entrega da carta-convite 
(1481), como na respectiva proposta (fls. 1493), afirmação que se pode tirar do depoimento 
da testemunha José Carlos Delfino (fls. 1461/1462) e da comparação das assinaturas lança-
das nos documentos supracitados com o material gráfico por ele fornecido às fls.1463/1464.

Outra fraude deu-se com a Carta-Convite n. 02/05. Por esse delito há provas para 
a condenação de FRANCISCO EMÍLIO DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO SAMPAIO KAUFF-
MANN, SÉRGIO PINAFFI e SIDNEI FLORES.

Pela Carta-Convite n.º 02/05 realizou-se a contratação da empresa que prestou ser-
viço de Terraplanagem no empreendimento Pirapozinho “D”. Teve por objeto a contratação 
de empresa para a execução de tal serviço nas quadras A, B, C e J, do referido conjunto 
habitacional (fls. 1531/1533, vol. 8º).

Conta a acusação com o crime tipificado no artigo 288 do CP (formação de qua-
drilha), artigos 90 e 96 da Lei n. 8.666/93 (fraude à licitação), artigo 299 do CP (falsidade 
ideológica), artigo 298 do CP (falsificação de documento particular); o artigo 1º, incisos V e 
VI, da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro) e artigo 1º, I, do Decreto-lei n. 201/67 (crime de 
responsabilidade).

Faço considerações sobre o concurso de crimes atribuídos, analisando eventual con-
flito de normas, uma das teses defensivas.

Da acusação de crime de responsabilidade:
Inicio este ponto colocando ser de entendimento pacífico no Supremo Tribunal 

Federal que é admissível a denúncia contra terceiro em co-autoria com Prefeito Municipal e 
contra quem é promovida ação penal infração prevista no artigo 1º de Decreto-lei nº 201/67 
(crime de responsabilidade) (a citar, STF-RHC, Rel. Min. Oscar Correia, RT 603/464).

No presente caso, porém, respondendo os demais réus (alguns) especificamente por 
tipos penais próprios da fraude à licitação, não será estendido a eles o crime de responsabi-
lidade, acusação essa que se restringirá ao ex-Prefeito Municipal.

Quanto ao ex-Prefeito Municipal, no caso o réu SERGIO PINAFFI, subsiste, em tese, a 
acusação do concurso de fraude à licitação e crime de responsabilidade.

Enfrentou o Superior Tribunal de Justiça a discussão sobre o concurso de crime 
envolvendo prefeitos atinente ao crime de responsabilidade cumulado com outros tipos 
penais previstos em outras leis, concluindo pela ocorrência do concurso de crimes.

Pela didática da decisão, transcreverei alguns trechos, dispensando-se, pela clareza 
de redação, comentários.

A ementa:
“O Prefeito Municipal, como ordenador de despesas, não pode deixar de ser res-

ponsabilizado criminalmente, nos termos do artigo 89, da Lei nº 8.666/93, quando burla a 
exigência de licitação, através de expedientes fraudulentos, como o fracionamento de des-
pesa ou, ainda, quando frauda o próprio certame, com propostas contendo data anterior à 
do convite, condutas estas, ademais, diversas da descrita no artigo 1º, XI, do Decreto-Lei nº 
201/67, pelo que não há falar em bis in idem.”

No corpo do acórdão lê-se:
“Não pertine, igualmente, o argumento recursal de que a condenação do apelante 

por violação do artigo 89 da Lei nº 8.666/93, concomitantemente com a condenação em 
dispositivos do Dec.-Lei nº 201/67, teria configurado uma dualidade de sanções penais pelo 
mesmo fato, eis que tanto a imposição, ao mesmo, de reprimendas capituladas no estatuto 
regulador dos crimes de responsabilidade deu-se à vista da incidência de hipóteses antijurí-
dicas absolutamente diversas, quanto o dispositivo de lei sancionadora remanescente prevê, 
de modo expresso, no seu artigo 82, que as penas correspondentes aplicam-se sem prejuízo 
de outras responsabilidades do agente, nos campos civil e penal.

O Prefeito Municipal, contudo, como ordenador de despesas, não pode deixar de ser 
responsabilizado criminalmente quando burla a exigência de licitação, através de expedien-
tes fraudulentos, como o fracionamento da despesa ou, ainda, quando frauda o próprio cer-
tame, com propostas contendo data anterior à do convite, tendo em vista que tais condutas 
estão definidas em outra Lei federal como crimes (artigo 89, da Lei nº 8.666/76).

É certo que se determinada conduta estiver igualmente descrita em duas leis como 
crime, haverá de se aplicar a que tiver cunho especial para a hipótese, o que não é o caso, 
pois, vale repetir, os fatos atribuídos ao réu e pelos quais restou condenado estão previstos 
apenas na Lei nº 8.666/93 (STJ, 5ª T., RE nº 504.785 - PB (2002/0174356-9), Rel. Min. José 
Arnaldo da Fonseca, j. de 02.10.03, DJ 28.10.03).

Admitida, em tese, o concurso de crimes com relação ao ex-Prefeito Municipal, réu 
SÉRGIO PINAFFI, no mérito o veredicto é pela improcedência.   

Pelos atos praticados, praticou o réu SERGIO crime de associação em quadrilha, 
fraude à licitação (art. 90 da Lei n. 8.666/93) e corrupção passiva (art. 317 do CP). Não se 
sustenta, contudo, a acusação de desvio de dinheiro público.

Repisando, pelos atos praticados incorreu PINAFFI em concursos de crimes bem defi-
nidos, autônomos. Não entendo, porém, ter se apropriado ou desviado renda pública. Ele se 
corrompeu e por será punido pelas fraudes e corrupção, além da associação em quadrilha.

Fraudes à licitação:
O procedimento licitatório visa selecionar a proposta mais vantajosa para o contrato 

de seu interesse, propiciando igual oportunidade a todos os interessados e atuando como 
fator de eficiência e moralidade nos negócios administrativos.

Da acusação do crime previsto no artigo 90 e 96 da Lei 8.666/93:
No particular dos crimes previstos na Lei 8.666/93 (crimes de fraude à licitação), 

foram alguns réus denunciados no artigo 90 e 96. Subsiste somente a tipificação legal do 
artigo 90. Não constou da denúncia em qual inciso do artigo 96 estariam os réus incursos, o 
que era imprescindível para que eles pudessem se defender. A omissão inviabilizou a defesa.

Trata-se, o delito do artigo 96, de delito de ação múltipla ou plurissubsistente, exi-
gindo-se a ligação da conduta do agente a uma das hipóteses previstas nos incisos.

Não se extraindo, da denúncia, o fato criminoso previsto no artigo 96 da Lei n. 
8.666/93, com seus elementos constitutivos do tipo penal, não se autorizar dar-se nova 
definição legal na sentença. E o momento processual, vencida a produção de provas em 
processo por demais longo e complexo, não é mais viável para um aditamento da denúncia, 
não se recomendando a aplicação do artigo 384 do CPP, impondo-se, neste particular, o 
reconhecimento de inépcia dessa acusação, fato que não prejudica o julgamento do mérito 
das demais acusações, solução adotada pela Corte Maior deste país4.

Tivessem presentes os elementos do crime previsto no Artigo 96 da Lei 8.666/93, 
seria analisado eventual concurso de crimes com a do artigo 905.

Quanto a acusação do artigo 90 da Lei n. 8.666/93, está comprovada nos autos, 
transbordando dos autos as provas. Os elementos de convicção foram discorridos acima e 
continuarão a ser discorridos na sequência desta sentença, neste mesmo tópico.

E por este delito respondem todos integrantes da quadrilha que tiveram participa-
ção, condutas relevantes para o êxito do esquema criminoso.

Como já decidido pela Augusta Quarta Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça de 
São Paulo, aludindo ao julgado inserto na RT 504/296, “tudo quando é praticado para que 
o evento se produza, é causa indivisível dele. Há na participação criminosa uma associação 
de causas conscientes, uma convergência de atividade que são, no seu incindível conjunto, 
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O citado laudo de exame pericial demonstra, outrossim, que os acusados Osvaldo 
José Vancine e Afonso Jorge Martinho Jeronymo não receberam, pessoalmente, a carta-con-
vite em comento, pois que nem se dirigiram à sede da Prefeitura de Pirapozinho, não parti-
cipando, efetivamente, da referida licitação. Com efeito, os peritos subscritores do laudo em 
comento concluíram que as assinaturas constantes dos recibos de entrega da Carta-convite 
n. 10/06 não partiram dos punhos dos denunciados Osvaldo José Vancine e Afonso Jorge 
Martinho Jeronymo (cf. fls. 2162/2168).

Por outro lado, restou comprovado que o acusado Sérgio Pinaffi foi corrompido pelo 
grupo para viabilizar a fraude em questão, determinando ao réu Dejair Bistaffa que colabo-
rasse no esquema fraudulento, simulando a entrega das cartas-convite às empresas por ele 
indicadas (fls. 818; 820 e 822 do I. Policial 116/07, vol. V).

Outra fraude deu-se com a Carta-Convite n. 14/06. Por esse delito há provas para a 
condenação de FRANCISCO EMÍLIO DE OLIVEIRA, ARTHUR SAMPAIO KAUFFMANN, SÉRGIO 
PINAFFI e SIDNEI FLORES DEJAIR BISTAFFA.

Refere-se a fraude ao fato do dia 12 de abril de 2006, sobre o caráter competitivo 
da Carta-convite n.º 14/06, realizada para a contratação de empresa com mão-de-obra, e 
fornecimento de materiais para execução de rede de água, rede coletora de esgoto e linha 
de recalque no Conjunto Habitacional Pirapozinho “D”.

Encerrada a instrução criminal, restou comprovado que a licitação em questão foi 
fraudada pelos acusados em epígrafe, fato que esvaziou o caráter competitivo do certame, 
senão vejamos.

Extrai-se dos autos que a contratação de empresa para a execução das obras de 
infra-estrutura de redes de adução de água, redes coletoras de esgoto, ligações domiciliares, 
estação elevatória de esgoto e linha de recalque do empreendimento Pirapozinho “D” foi 
fracionada, ilegalmente, pelo denunciado Sérgio Pinaffi, então prefeito municipal, com o 
objetivo de reduzir o valor dos contratos e, por conseguinte, afastar a exigência da licitação 
na modalidade tomada de preços.

Afastada ilicitamente a exigência da tomada de preços, os acusados Sérgio Pinaffi, 
previamente ajustados e em concurso com os co-réus Francisco Emílio de Oliveira e Arthur 
Sampaio Kauffmann, promoveram dois simulacros de Cartas-Convites (14/06 e 17/06), que 
foram vencidas pela FT Construções LTDA.

A primeira carta-convite (n.º 14/06) teve por objeto a contratação de empresa 
com mão-de-obra, e fornecimento de materiais, para execução de rede de água, coleto-
ra de esgoto e linha de recalque no empreendimento denominado “Pirapozinho D” (fls. 
3427/3508 - vol. 18º). Já a segunda carta-convite (n.º 17/06), teve por objeto a contratação 
de empresa com mão-de-obra e fornecimento de materiais para a execução da estação ele-
vatória do mesmo empreendimento “Pirapozinho D” (fls. 3509/3573, vol. 18º).

O fracionamento da licitação configurou manobra manifestamente fraudulenta, pois 
que os serviços de engenharia contratados de forma separada consistem, verdadeiramente, 
em parcelas de um mesmo serviço (conf. art. 24, inciso I, da Lei 8.666/93), consoante se 
infere do teor do convênio n.º 1.03.00.00/6.00.00.00/0666/05, que integrou as duas cartas 
convites supramencionadas (fls. 3447/3450 e 3517/3520, vol. 18º).

Nessa linha, conforme bem observado pela autoridade policial em seu relatório final 
de investigações, o valor não fracionado do contrato, a saber, R$ 271.668,00 (duzentos e 
setenta e um mil, seiscentos e sessenta e oito reais)6, exigiria a tomada de preços (art. 23, 
inciso I, alínea “b”, da Lei 8.666/93), o que não convinha ao grupo criminoso, pois que, 
nesta modalidade licitatória, a publicidade e a possibilidade de real concorrência entre vir-
tuais interessados eram inevitáveis.

Tais fraudes foram praticadas com o consentimento e conivência dos acusados 
Sérgio Pinaffi, então Prefeito Municipal, e Sidnei Flores, então chefe do setor de compras e 
encarregado de entregar as cartas-convite (fls. 5145), que possibilitaram que a empresa FT. 
Construções vencesse mais um certame relacionado ao conjunto habitacional Pirapozinho 
“D”.

Outra fraude deu-se com a Carta-Convite n. 17/06. Por esse delito há provas para a 
condenação de FRANCISCO EMÍLIO DE OLIVEIRA, ARTHUR SAMPAIO KAUFFMANN, SÉRGIO 
PINAFFI e SIDNEI.

Refere-se a fraude ao fato do dia 26 de abril de 2006, sobre o caráter competitivo 
da Carta-convite n.º 17/06, realizada para a contratação de empresa com mão-de-obra, e 
fornecimento de materiais para execução da estação elevatória do Conjunto Habitacional 
Pirapozinho “D” (fls. 3509/3585, vol. 18).

Esse crime constitui a segunda fase do fracionamento ilegal da licitação que teve 
por objeto a contratação de empresa para execução de serviços de infra-estrutura no 
empreendimento “Pirapozinho D”, previstos no convênio n.º 1.03.00.00/6.00.00.00/0666/05 
(fls. 3517/3520).

Extrai-se dos autos que os denunciados em epígrafe, para lograrem fraudar o caráter 
competitivo da Carta-convite n. 17/06, utilizaram-se do mesmo modus operandi empregado 
na fraude da carta-convite n. 14/06.

Os réus Afonso Jorge Martinho Jeronymo e Paulo Antônio Sarquis Pinto (fls. 
3587/3589, vol. 18), representantes das empresas convidadas (AJMJ – Engenharia Comércio 
e Serviços LTDA e Construtora Turim LTDA, respectivamente), assinaram as propostas da 
Carta-convite n. 17/06 da Prefeitura de Pirapozinho, a pedido do denunciado Arthur Sam-
paio Kauffmann, funcionário da empresa FT. Construções, que também fora convidada a 
participar do certame.

A fraude foi praticada com o consentimento e conivência dos denunciados Sérgio 
Pinaffi, então Prefeito Municipal e Sidnei Flores, então chefe do setor de compras e encarre-
gado de entregar as cartas-convites (fls. 5145, vol. 26º).

Tanto na Carta-Convite n. 17/06, como na Carta-Convite n. 14/06, o acusado Sérgio 
Pinaffi, flagrado em diversas interceptações telefônicas autorizadas pela justiça pedindo 
propina para o réu Francisco Emílio de Oliveira, foi quem “selecionou” as empresas convi-
dadas (fls. 5144/5146, vol. 26º).

Outra fraude deu-se com a Carta-Convite n. 02/03. Por esse delito há provas para 
a condenação de FRANCISCO EMÍLIO DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO SAMPAIO KAUFF-
MANN, SÉRGIO PINAFFI, ROSALY SYLVIA RAMALHO SAMPAIO e CELSO HIDEMI NISHIMOTO.

Refere-se a fraude ao fato do dia 18 de junho de 2003, sobre o caráter competitivo 
da Carta-convite n.º 02/03, realizada para a aquisição de materiais de construção para a 

As empresas participantes foram do grupo FT (já destacado em quadro acima), no 
caso a Tibet Comércio e Construções LTDA, Coimbrater Serviços de Terraplanagem e Const. 
LTDA e FT. Construções e Comércio Tarabai LTDA.

Venceu a FT a carta-convite de nº 02/05, concorrendo com a empresa “Tibet” e 
“Coimbrater”. Conforme informado pelo próprio dono da FT, o réu FRANCISCO, teve par-
ticipação na empresa “Tibet” e a “Coimbrater” já teve como sócia sua esposa (fls. 7143), 
escancarando que as licitações foram “de fachada”, organizadas e conduzidas pela organi-
zação, em flagrante fraude ao caráter competitivo do certame.

Foi a Carta-convite n.º 02/05 expedida pelo denunciado Sidnei Flores dos Santos (fls. 
1550), atendendo a determinações do então prefeito municipal Sérgio Pinaffi.

Outra fraude deu-se com a Carta-Convite n. 04/06. Por esse delito há provas para 
a condenação de FRANCISCO EMÍLIO DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO SAMPAIO KAUFF-
MANN, SÉRGIO PINAFFI, DEJAIR BISTAFFA e OSVALDO JOSÉ VANCINE.

Apurou-se que no dia 17 de janeiro de 2006, os réus supracitados, fraudaram o cará-
ter competitivo da Carta-convite n.º 04/06, realizada para a contratação de empresa espe-
cializada para prestação de serviços de administração de obra e treinamento de mutirantes 
em canteiro do empreendimento denominado Pirapozinho “E”.

O acusado Osvaldo José Vancine (representante de uma das empresas convidadas, 
a saber, Jovan Construtora LTDA) confessou, tanto na fase inquisitiva (fls. 2697/2699 – vol. 
14º), como em juízo (fls. 7428/7429 = vol. 38º), que assinou a proposta da Carta-convite 
n. 04/06 da Prefeitura de Pirapozinho (fls. 349 do I. Policial n. 116/07 – vol. II), a pedido de 
Carlos Eduardo Sampaio Kauffmann, administrador da FT Construções LTDA, que lhe havia 
prometido comprar sua empresa. Pela pertinência, transcrevemos importante trecho de seu 
interrogatório judicial.

No tópico “posições individuais” transcrevo trecho das declarações.
O réu Afonso Jorge Martinho Jeronymo, (representante da outra empresa convi-

dada: AJMJ – Engenharia Comércio e Serviços LTDA), interrogado na fase inquisitiva (fls. 
2700/2701 – vol. 14º), afirmou que nunca participou de licitação na modalidade carta-
convite para assessoria técnica, gerenciamento de obra, com treinamento de mutirantes e 
cessão de ferramentas em Pirapozinho. Na ocasião, quando a autoridade policial lhe exibiu 
o recibo de entrega (fls. 346 do I. Policial n. 116/07 – vol. II) e a respectiva proposta da sua 
empresa (fls. 351 do I. Policial n. 116/07 – vol. II) na Carta-Convite n. 04/06 da Prefeitura 
Municipal de Pipapozinho, o acusado asseverou peremptoriamente que as assinaturas ali 
lançadas não eram suas. Disse mais, que tais documentos eram falsos, pois que nunca havia 
preenchido tal carta-convite, tampouco recebido tal documento. Segundo o acusado, traba-
lhava sozinho em sua empresa, e não possuía funcionários, nem representantes. Afirmou, 
ainda, que não foi procurado para lançar dados de sua empresa na citada carta-convite. A 
despeito da negativa do acusado Afonso Jorge Martinho Jorge Jeronymo, o laudo de exame 
pericial juntado às fls. 2161/2168 (vol. 11) comprova que a assinatura lançada na proposta 
da empresa AJMJ – Engenharia Comércio e Serviços LTDA na Carta-Convite n. 04/04 partiu 
de seu punho. Por outro lado, o mesmo laudo de exame pericial concluiu: (1) que as assina-
turas constantes dos recibos de entrega da Carta-Convite n. 04/06 não partiram dos punhos 
dos réus Osvaldo José Vancine e Afonso Jorge Martinho Jeronymo; (2) que a assinatura lan-
çada na proposta da empresa Jovan Construtora LTDA partiu do punho do acusado Osvaldo 
José Vancine. Os resultados colhidos no referido laudo de exame pericial corroboram a 
delação do acusado Osvaldo José Vancine e infirmam as negativas do réu Afonso Jorge Mar-
tinho Jeronymo quando interrogado pela autoridade policial.

Decerto por isso mesmo, ao ser interrogado em juízo, já ciente do resultado do 
citado laudo, Afonso Jorge Martinho Jeronymo apresentou versão diferente. Disse que em 
relação ao documento a ele apresentado pela autoridade policial, relativo à proposta de 
sua empresa na Carta-Convite n. 04/06 de Pirapozinho, como a assinatura estava bastante 
fraca, não pôde concluir se era sua, tendo dito ao delegado que não poderia reconhecê-la.

De se concluir que os réus Osvaldo e Afonso não receberam, pessoalmente, a carta-
convite em comento, pois que nem estiveram na sede da Prefeitura de Pirapozinho, não 
participando, efetivamente, da referida licitação.

A fraude foi praticada com o consentimento e conivência dos acusados Sérgio Pina-
ffi, então Prefeito Municipal e Dejair Bistaffa, então chefe do setor de compras e encarrega-
do de entregar as cartas-convite.

De fato, enquanto o acusado Sérgio Pinaffi foi corrompido pelo grupo para viabilizar 
a fraude em questão, determinou ao réu Dejair Bistaffa que colaborasse no esquema frau-
dulento, simulando a entrega das cartas-convite às empresas por ele indicadas (fls. 341/346 
do I. Policial 116/07, vol. II).

Outra fraude deu-se com a Carta-Convite n. 10/06. Por esse delito há provas para 
a condenação de FRANCISCO EMÍLIO DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO SAMPAIO KAUFF-
MANN, SÉRGIO PINAFFI, DEJAIR BISTAFFA e OSVALDO JOSÉ VANCINE.

Refere-se a fraude ao fato do dia 02 de fevereiro de 2006, sobre o caráter competi-
tivo da Carta-convite n.º 10/06, realizada para a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de administração de obra e treinamento de mutirantes em canteiro do 
empreendimento denominado Pirapozinho “E2”.

É dos autos que os réus nominados supra, para lograrem fraudar o caráter compe-
titivo da Carta-convite n. 10/06, utilizaram-se do mesmo modus operandi empregado na 
fraude da carta-convite n. 04/06 (tópico nº 05).

O réu Osvaldo José Vancine, (representante de uma das empresas convidadas, a 
saber, Jovan Construtora LTDA) confessou, tanto na fase inquisitiva (fls. 2697/2699 – vol. 
14º), como em juízo (fls. 7428/7429 = vol. 38º), que assinou a proposta da Carta-convite 
n. 10/06 da Prefeitura de Pirapozinho (fls. 349 do I. Policial n. 116/07 – vol. II), a pedido de 
Carlos Eduardo Sampaio Kauffmann, administrador da FT Construções LTDA, que lhe havia 
prometido comprar sua empresa.

A empresa do acusado Afonso Jorge Martinho Jeronymo (AJMJ Engenharia Comér-
cio e Serviços LTDA) foi utilizada pelo denunciado Carlos Eduardo Sampaio Kauffmann, 
como uma das firmas convidadas, com utilização de carimbo e falsificação de assinatura no 
envelope de proposta, como faz prova o laudo de exame pericial juntado às fls. 2163/2168, 
do qual se infere que a assinatura da proposta apresentada pela empresa AJMJ – Enge-
nharia Comércio e Serviços LTDA não partiu do punho do acusado Afonso Jorge Martinho 
Jeronymo.
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Cientes de tudo isso, as empresas Rosaly Sylvia Ramalho Sampaio e Celso Hidemi 
Nishimoto–ME - ambas criadas pelo grupo criminoso para burlar a vedação supramencio-
nada8 – apresentaram preços abaixo da média do mercado e lograram êxito em vencer 
a Concorrência n.02/03 (fls. 310 do IP n. 116/07), porquanto sabiam que a quantidade de 
materiais constante da planilha do edital de licitação estava superfaturada, mesmo porque 
sabiam, antecipadamente, que o material que deveriam fornecer seria de qualidade inferior 
à exigida no convênio da CDHU.

A simples comparação entre a lista quantitativa de materiais licitada (fls. 100/106, 
vol. I, do I. Policial n. 116/07) e a relação de materiais do chamado “LIVRÃO” (documento 
em anexo), verdadeira referência da quantidade de materiais empregados na produção de 
unidades habitacionais de empreendimentos assessorados pela FT Construções LTDA., é 
suficiente para demonstrar o superfaturamento quantitativo, artifício empregado pelo grupo 
para, ao mesmo tempo, fraudar o processo licitatório e obter um enriquecimento indevido.

Parecer do perito contábil do Ministério Público (documento em anexo – fls. 
9.041/9.066) aponta superfaturamento quantitativo em diversos itens da lista de materiais 
e falta de aplicação de materiais constantes na lista do edital. Em muitos itens compara-
dos, o superfaturamento supera 100%. Em vários itens a margem de superfaturamento é 
astronômica, a citar fios de cobre (347,37%), madeirite plastificado (840%), tábua cedrinho 
(605%) e pregos 2.540%.

Nas considerações finais, o assistente técnico do Ministério Público conclui que “ 
(...) a maioria dos itens apresentaram superfaturamento quantitativo”.

A prática do crime em epígrafe restou incontroversa nos autos, razão pela qual a 
condenação dos acusados Francisco Emílio de Oliveira, Carlos Eduardo Sampaio Kauffmann, 
Sérgio Pinaffi, Claudemir Antônio de Matos, Rosaly Sylvia Ramalho Sampaio e Celso Hidemi 
Nishimoto é medida de rigor.

Da acusação de lavagem de dinheiro:
Procede a acusação.
Fatos descritos nos itens 18, 19 e 20 da denúncia.
Discorre a denunciam em itens próprios (18/20), sobre a dissimulação da origem de 

dinheiro na aquisição de propriedades, como uma rural em Palmeirópolis-TO, envolvendo os 
réus FRANCISCO, JOVEM MARCOS, EDILENE, LIGIA SUSIE e CAIO CESAR. Ainda, a aquisição 
de uma propriedade no município de Presidente Prudente, construindo-se um condomínio 
vertical, registrando o imóvel em nome de uma das empresas do grupo. Também, a aqui-
sição de uma propriedade no município de Narandiba-SP, por meio de uma empresa de 
propriedade do réu JOVEM MARCOS. Discorre, ainda, sobre a utilização por parte do réu 
MARIO VEDOVE de uma conta corrente de uma empresa de sua esposa para ocultar o rece-
bimento de valores.

Confirmam-se as fraudes.
Acusação contra Mario Antônio Dale Vedove Moreno:
Ao se valer de uma conta corrente de titularidade de uma empresa da qual sua 

esposa era sócia-proprietária, MARIO agiu com o inequívoco intento de ocultar a origem ilí-
cita das “propinas” que recebia da organização criminosa para ratificar as medições falsas 
realizadas nos canteiros de obras pelos funcionários da empresa LBR-Tjofran, a ele subordi-
nados.

Auferindo vantagem ilícita pelas autenticidades que dava, solicitou e recebeu propi-
na (fls. 1078; 1082/1083; 1116 e 4362/4369). No dia 02 de abril de 2004, MARIO recebeu, 
indevidamente, R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em espécie. Para dissimular a origem ilícita 
do dinheiro, solicitou à empresa “FT Construções” que o depósito fosse feito na conta da 
empresa da sua sogra, “Dalva Nascimento dos Santos Pais – ME”, da qual sua esposa Valé-
ria Rodrigues é sócia (fls. 1082/1083 –vol. 6º, e 2254 – vol. 12º).

Ouvida perante a autoridade policial (fls. 2254/2255, vol. 12º), Valéria Rodrigues não 
conseguiu explicar a origem do depósito acima referido. Na ocasião, inclusive, afirmou que 
nunca prestou serviços para a empresa “FT Construções LTDA” pela empresa Dalva Nasci-
mento dos Santos Paisagismo – ME. Questionada sobre o recibo de depósito na importância 
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a ela apresentado (fls. 1083), disse que provavelmente 
seria relativo a um serviço que prestou para a “FT Construções LTDA”, através de outra 
empresa, a “Valéria Rodrigues Moreno Regente Feijó – LTDA”, mas não soube dizer quando, 
onde e qual o valor de tal serviço que teria sido prestado. Disse, ainda, que não havia emiti-
do nota fiscal de tal serviço e não se recordava se fornecera recibo.

 Num outro caso, auferindo proveito financeiro ilícito, FRANCISCO adquiriu uma 
propriedade rural no município de Palmeirópolis-TO, em nome de EDILENE. Posteriormente, 
simulou-se uma venda para o réu Jovem Marcos Correa Miras, que de forma consciente e 
voluntária, concorreu para o crime (fls. 2013/2026). JOVEM MARCOS tinha contato estreito 
com FRANCISCO e participava ativamente da organização.

A fazenda de Palmeirópolis-TO fora adquirida por JOVEM MARCOS e FRANCISCO, 
no ano de 2003, por R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais), consoante informação 
duma própria testemunha de JOVEM MARCOS (fls. 8500). Como informado por essa teste-
munha, repise-se, do próprio réu JOVEM MARCOS (fls. 8500/8502), a aquisição deu-se no 
ano de 2003, sendo a área de 1000 hectares, no valor de R$ 250.000,00.   

Na sequência, firmou-se um fictício contrato de arrendamento da mesma pro-
priedade rural para a denunciada Ligia Susie de Oliveira, filha de Francisco e Edilene (fls. 
2013/2026, vol. 11; fls. 4050, vol. 21; fls. 4503/4505 e 4494).

Num outro caso, FRANCISCO adquiriu uma propriedade no município de Presidente 
Prudente, localizada na Rua David Cerqueira Leite (antiga chácara Mantã), medindo 3380 
metros quadrados (fls. 2007, 2274, 933 e 3369/3381), tirando-se dos autos que com dinhei-
ro proveniente das fraudes aqui noticiadas.

O imóvel fora registrado em nome de uma das empresas do grupo (fls., dentre 
outras, fls. 3369 3371/3381), “Locadora Dois Irmãos de Estrela do Norte LTDA – ME” 
(empresa listada no tópico desta sentença “empresas de fachada”), demonstração inequí-
voca da intenção de ocultar a aquisição do referido bem, de origem ilícita.

Não se sustenta a acusação, contudo, contra o réu CELSO HIDEMI. Segundo a 
denúncia, CELSO HIDEMI teria auxiliado no crime descrito no item “19” da denúncia.

Entretanto a denúncia não individualiza a conduta do réu CELSO HIDEMI, sendo, 
neste particular, inepta.

Num outro caso, auferindo proveito financeiro ilícito, FRANCISCO e JOVEM MARCOS, 
dia 22 de março de 2007, adquiriram, em sociedade, uma propriedade no município de 

produção de 201 (duzentos e uma) unidades habitacionais pelo regime de autoconstrução, 
no empreendimento denominado Pirapozinho “D”.

Noticiam os autos uma série de artifícios fraudulentos empregados pela organização 
criminosa na Concorrência Pública n. 02/03, notadamente: (1) inserção, no edital, de lista de 
materiais elaborada pela organização criminosa, em quantidade superior à prevista na lista 
oficial da CDHU; (2) participação da empresa FT Construções LTDA no certame, por meio de 
suas empresas de “fachada” Rosaly Sylvia Ramalho Sampaio e Celso Hidemi Nishimoto–
ME.

É certo que a empresa vencedora da licitação para administração das obras não 
poderia concorrer na licitação para fornecimento de cestas de materiais de construção. Isto 
porque uma das responsabilidades da empresa gerenciadora da obra consiste em controlar 
o consumo dos materiais, tanto do ponto de vista quantitativo, como qualitativo. Para burlar 
tal vedação, a organização criminosa utilizou-se de empresas de “fachada”, como já discor-
rido em tópico acima.

De início, a organização criminosa logrou êxito em vencer, mediante as fraudes 
alhures apontadas (tópico nº. 02), a Tomada de Preços n. 05/03, que teve por objeto a con-
tratação de uma empresa para a administração da obra e o treinamento dos mutirantes no 
empreendimento Pirapozinho “D”. Na seqüência, a própria FT Construções LTDA, por meio 
dos denunciados Francisco Emílio de Oliveira e Carlos Eduardo Sampaio Kauffmann, elabo-
rou uma planilha quantitativa superfaturada de materiais para a construção das unidades 
habitacionais do empreendimento Pirapozinho “D” e fez com que os denunciados Sérgio 
Pinaffi e Claudemir Antônio de Matos inserissem tal planilha no correspondente edital de 
licitação, com o timbre da Prefeitura Municipal de Pirapozinho (fls. 140/144, vol. I, do I. Poli-
cial n. 116/07).

A testemunha João Degair Favareto, engenheiro civil, funcionário público do municí-
pio de Pirapozinho, encarregado do Setor de Engenharia, declarou tanto na fase inquisitiva 
(fls. 2663/2667, vol. 14), como em juízo (fls. 7921/7943, vol. 40), que a lista de materiais 
que ele lançou com o timbre da Prefeitura (fls. 100/106, vol. I, do I. Policial n. 116/07) e que 
passou a integrar o edital da Concorrência pública n.º 02/03, foi produzida pela própria FT. 
Construções LTDA, empresa encarregada da assessoria técnica da obra (fls. 2.664/2.665 - 
vol. 14).

Em outro trecho de seu depoimento, comenta sobre a ingerência do acusado Sér-
gio Pinaffi: “Era ele que cobrava da gente as planilhas, ‘não vieram?, o prazo é curto’, a 
gente tinha que correr atrás da empresa para que mandasse a planilha com mais tempo 
pra gente fazer a licitação (...) sim, realmente a gente conversou sobre isso daí, ele falou ‘a 
empresa tem experiência com conjuntos, vai passar certinho, não fica preocupado não” (fls. 
7928/7229, vol. 40).

Conforme restou apurado, inclusive pelos depoimentos da testemunha supracita-
da, a relação de quantidade de materiais a ser empregada na construção de uma unidade 
habitacional no regime de autoconstrução deveria ser encaminhada para a Prefeitura pela 
própria CDHU, juntamente com o convênio firmado entre tal órgão e o Município7, pois era 
parte integrante deste. Contudo, estranhamente, referida lista não foi encaminhada como 
anexo ao convênio. Em seu lugar, a CDHU encaminhou uma lista de serviços, que é coisa 
bem diferente (fls. 117/125, vol. I, do I. Policial n. 116/07). Por isso, o Município de Pirapo-
zinho não possuía um parâmetro seguro e fidedigno que o auxiliasse na definição da lista 
global de quantidade de materiais que seriam necessários para a construção das unidades 
habitacionais do empreendimento e que, por conseguinte, deveria constar do edital de lici-
tação.

Decerto que o não fornecimento da lista de quantidade de materiais pela CDHU 
consistiu na grande “brecha” do negócio jurídico firmado entre referida empresa pública e 
o Município de Pirapozinho, na medida em que viabilizou a fraude e o direcionamento das 
licitações da Prefeitura para a aquisição de materiais de construção, mesmo nas modalida-
des licitatórias da concorrência e do pregão.

A par disso (superfaturamento de materiais licitada e da lista oficial), estranhamente 
não fornecida pela CDHU, a organização criminosa possuía uma terceira lista, chamada 
“LIVRÃO”, esta sim utilizada pelos mestres-de-obras da FT Construções LTDA como verda-
deiro parâmetro de relação de materiais para a construção de uma unidade habitacional na 
Tipologia 24–A da CDHU.

Ler, a respeito, depoimento da testemunha Luiz Alves de Oliveira (fls. 7172/7174, vol. 
36), funcionário da FT Construções LTDA que atuou como mestre de obras na construção de 
casas populares da CDHU em empreendimentos nos municípios de Presidente Bernardes e 
Alfredo Marcondes, ambos com a mesma tipologia dos empreendimentos Pirapozinho “D”, 
“E” e “E2” (Tipologia 24-A).

A Polícia Civil, em cumprimento de mandados de busca e apreensão, logrou êxito 
em encontrar e apreender os “Livrões” de vários empreendimentos administrados pela 
empresa FT Construções LTDA na região de Presidente Prudente, todos eles da Tipologia 
24-A, vendo-se que a quantidade de materiais discriminada no tópico “insumos”, consi-
derada como a necessária para a produção de uma casa, era praticamente a mesma, com 
mínimas variações, absolutamente insignificantes.

A respeito, prestou a testemunha Luiz Alves de Oliveira importantes esclarecimentos:
“(...) Que afirma que o ‘livrão’ fornecido pela FT era padrão para todos os conjuntos 

que eles edificavam visto que o modelo da casa era idêntico, com a mesma estrutura, ou 
seja, radier e mesma metragem(...).

(...) Que o livrão tinha que ser seguido corretamente, nada poderia ser diferente. 
Que nunca seguiu a planilha da Prefeitura, nunca seguiu o licitado pela prefeitura, tanto de 
Alfredo Marcondes como de Presidente Bernardes. Não sabe como eram feitas as planilhas 
dos materiais, seguia apenas o que era dado pela FT Construções. Que pelo que sabe a FT 
tinha obras em várias, como Pirapozinho, Mirante do Paranapanema, Alfredo Marcondes, 
Presidente Prudente, Presidente Epitácio e Presidente Bernardes, todas construíam o mesmo 
tipo de casa, todas seguiam o mesmo ‘livrão’ (fls. 7173).

A FT Construções LTDA economizava na produção das casas, desrespeitando o pro-
jeto original da CDHU. Contudo, as empresas do grupo que forneciam materiais eram pagas 
como se tivessem fornecido toda a quantidade de materiais que havia sido licitada, ou seja, 
com base na lista superfaturada, constante do edital de licitação, produzida pela própria FT 
Construções LTDA.



48 – São Paulo, 119 (222) – Suplemento Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 28 de novembro de 2009

para fins eleitorais, então haverá a incidência do artigo 348 do Código Eleitoral”. (obra cita-
da, pág. 1399). Ocupando-se do crime previsto no artigo 299 do Código Penal, os autores 
fazem as mesmas observações.

Tirando por exemplo o concurso do falso com sonegação fiscal, tem-se que “o delito 
de sonegação fiscal absorve a falsidade ideológica” (RT, 531, 538:338 e 488:304; RJTJSP, 
29:302, 37:285, 56:316. 65:369, 83:406 e 91:480 – julgados citados na obra “Código Penal 
Anotado”, de Damásio E. de Jesus, Saraiva, 18ª ed., pág. 933).

Com efeito, referem-se os crimes de falso imputados na denúncia, em várias pas-
sagens, à fraudes de cartas-convite, planilhas superdimensionadas dos materiais a serem 
adquiridos (falsidade ideológica), escrituração de notas fiscais contrafeitas, falsificação de 
assinatura em carta-convite e colheita de assinatura em branco em outras cartas, bem como 
assinaturas conscientes em cartas-convite direcionadas para um resultado final. Pode-se 
extrair, ainda, medições falsas.

Todas essas hipóteses são ações “sine qua non” para a consecução da fraude à lici-
tação.

   
Com efeito, os crimes de falso foram meios empregados para se conseguir fraudar 

às licitações.
Certo é que, em regra, pelo princípio da consunção (ou absorção), o crime de âmbito 

maior, mais gravemente apenado, absorve o menor. Mesmo visto por essa única ótica – gra-
vidade de delitos -, ainda assim a fraude à licitação absorve o falso. Muito embora os crimes 
de falso, os dos artigos 298 e 299 tenham pena máxima maior (05 anos), têm a pena míni-
ma (01 ano) inferior ao crime tipificado no artigo 90 da Lei 8.666/93 (que é de dois anos). 
O legislador considerou tanto a pena máxima como a mínima para definir a gravidade de 
alguns delitos de menor potencial ofensivo, sendo certo que o crime do artigo 90 da Lei 
8.666.93 comportaria suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.009/95), benefício 
não aplicável aos crimes de falsos tipificados nos artigos 298 e 299 do Código Penal. De ser 
considerado, ainda, que a grande maioria das fixações de penas ficam no mínimo ou próxi-
mo do mínimo, raramente aproximando ou chegando no máximo.

Da acusação formação de quadrilha:
É crime autônomo.
   
As fraudes ao caráter competitivo de licitações, objeto da aplicação da Lei nº. 

8.666/93, moveram as ações de grande parte dos réus, capitaneados pelo réu FRANCISCO.
Com efeito, inconcussa a formação de quadrilha, demonstrando-se que os integran-

tes da quadrilha estavam reunidos, de modo estável e permanente, para a prática de crimes 
vários, notadamente fraude à licitação.

Por esse delito devem ser condenados FRANCISCO EMILIO DE OLIVEIRA, CELSO 
HIDEMI, JOVEM MARCOS, SERGIO PINAFFI, MARIO ANTONIO DALE VEDOVE MORENO, 
CLIMERIO DE TOLEDO PEREIRA, REINALDO DE GALLES, CARLOS EDUARDO KAUFFMANN, 
ARTHUR KAUFFMANN, LUIS PAULO KAUFFMANN, EDSON MENEZES, SIDNEI FLORES DOS 
SANTOS,

Não cumpre diferenciar quadrilha de bando, pois são termos que a lei emprega 
como sinônimos.

As condutas estão bem delineadas (ler, nesta sentença, parte introdutória e posições 
individuais). E nem seria exigível um mergulho profundo, na análise desse delito (forma-
ção de quadrilha) nas ações individuais. É que “pelo seu caráter plurissubjetivo, dispensa 
o exame aprofundado do grau de participação de cada um na ação delituosa, bastando o 
fato da integração na quadrilha para figurar o acordo para a prática de crimes” (STJ, RT 
655/319). O crime de formação de quadrilha é considerado infração permanente e sua con-
sumação se dá coma a só associação, independentemente da prática de algum crime. “In 
casu”, vários delitos foram praticados pela quadrilha.

Presente, destarte, o concurso material de delitos imputados na denúncia, assim 
como a figura do crime continuado em relação à repetição de alguns crimes da mesma 
espécie, precisamente a seqüência de fraudes à licitação e seqüência de lavagem de dinhei-
ro.

Houve, repetindo, vários crimes, como bem tipificado na denúncia, todos autôno-
mos, devendo as penas ser aplicadas cumulativamente, em concurso material de delitos, 
conquanto houve uma pluralidade de resultados autônomos e puníveis. É a regra do con-
curso material de delitos, prevista no artigo 69 do Código Penal. Com relação a repetição de 
alguns crimes de mesma espécie, como já anotado acima, tem-se a ficção jurídica do crime 
continuado, isso pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhan-
tes. O concurso material de delitos e a figura do crime continuado serão aplicados na fixa-
ção da pena.

Ainda dizendo sobre o concurso material, houve uma pluralidade de crimes, não 
uma unidade de crime, não se vislumbrando, também, algum conflito aparente de normas. 
Bens jurídicos distintos, como patrimônio, Administração Pública, fé pública, paz pública, 
foram atingidos.

POSIÇÕES INDIVIDUAIS:
Farei, neste momento da sentença, anotações e considerações particulares sobre os 

réus, em justaposição como o que já fora discorrido até aqui.
FRANCISCO E FAMÍLIA:
FRANCISCO EMÍLIO DE OLIVEIRA:
Incriminado por vários co-réus e por testemunhas. No corpo desta sentença já fiz 

várias citações desse réu, como as declarações do co-réu EDSON MENEZES. Montou várias 
empresas, citadas nesta sentença, para abastecer de produtos e serviços as construções do 
CDHU, como a “Êxodo”, em nome do co-réu citado neste parágrafo, Edson Menezes, e a 
“Tibet”, citada pelo co-réu VANCINE em fls. 7429.

Dono da FT Construções, é o comandante maior do esquema criminoso, criando 
empresas com a exclusiva finalidade de fornecer para o CDHU.

Ressai dos autos provas contra ele. Na fundamentação já lançada nesta sentença 
sobressaem passagens sobre o réu FRANCISCO, pelo que pouco há a acrescentar neste tópi-
co próprio.  

Interrogado em Juízo, declarou FRANCISCO (fls. 7142/7145) ser necessário 90 
(noventa) sacos de cimento para a edificação de uma unidade e que os 50 (cinqüenta) 
constantes no “livrão” apreendido diz respeito a um estudo prévio. Declarou, mais, que o 

Narandiba, denominada “Sítio São Joaquim”, medindo 3,75 alqueires, com dinheiro prove-
niente das fraudes a licitações.

Deu-se a aquisição em nome de uma empresa de propriedade do denunciado Jovem 
Marcos (HMI Engenharia e Consultoria LTDA) e outra que estava cadastrada em nome dele 
e da esposa do denunciado Francisco Emílio de Oliveira (Oliveira & Miras Incorporadora e 
Empreendimentos Imobiliários S/S LTDA) (fls. 334, 2759/2995, 3404 e 3384/3391), inequivo-
camente para ocultar a origem ilícita dos recursos empregados para a aquisição.

E sobre esse imóvel forma-se a ilação de que a compra foi estratégica para, valendo-
se do esquema fraudulento montado e em curso, aumentar os ganhos ilícitos. É que o imó-
vel estava situado em área rural e a partir da aprovação da Lei Municipal n. 1138, de 06 de 
março de 2007, de iniciativa do Chefe do Executivo, passou a ser considerada área urbana 
(fls. 2760). No dia 21 de março de 2007, averbou-se no registro de imóveis referida altera-
ção. No dia seguinte (22 de março de 2007), registrou-se na matrícula do imóvel a aquisição 
em favor das empresas supra citadas. A polícia civil, em serviço de campo realizado na 
cidade de Narandiba, obteve a informação de que parte da área adquirida pelos citados 
acusados seria desapropriada pela Prefeitura local para construção de um conjunto habita-
cional em parceria com a CDHU. Essa informação foi confirmada no interrogatório de Jovem 
Marcos, que declarou que na cidade de Narandiba existia a projeção para construção de 
outro conjunto, afirmando, inclusive, que poderia ser na área por ele adquirida, caso fosse 
desapropriada pelo Município.

   
Ao objetivaram ocultar e dissimular a origem do valor obtido diretamente com o 

esquema criminoso, incorreram os réus9 FRANCISCO e JOVEN MARCOS, neste crime.
A relação, no presente caso, entre o crime de fraude à licitação e lavagem de dinhei-

ro, é que a fraude à licitação é antecedente ao crime de lavagem de dinheiro.
Emprestando lição de Vicente Greco Filho, na obra “Dos Crimes da Lei de Licita-

ções”, consto que: “o crime de lavagem de dinheiro não tem existência própria; depende do 
crime antecedente, a cuja existência está condicionado. Existe para complementar a prote-
ção ao bem jurídico do crime anterior e evitar que daquele se venha a auferir lucro impune-
mente. Essa vinculação afigura-se essencial e indissolúivel, na perspectiva de que somente 
existe o crime de lavagem porque existe o bem jurídico nuclear, saúde pública, no crime de 
tráfico de entorpecente, Administração Pública etc., ou qualquer crime praticado por inter-
médio de organização criminosa” (obra citada, Saraiva, 2ª edição, pág. 33).

   
O crime de lavagem de dinheiro tem como bem jurídico nuclear o do crime antece-

dente e, portanto, participa de sua natureza jurídica.
Não há dúvida de que os crimes previstos na Lei 8.666/93 (fraude à licitação), por se 

tratar de crimes cujo bem jurídico tutelado é a Administração Pública, poderão ser antece-
dentes do crime de lavagem, nos termos do artigo 1º, V, da Lei nº 9.613/98.

Transcrevo o tipo penal citado:
“Art. 1º- Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimen-

tação ou propriedade de bens, direito ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de 
crime:

...
V- contra a Administração Pública, inclusive a exigência, para si ou para outrem, 

direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condição ou preço para a prática ou 
omissão de atos administrativos;

  
Pois bem.
O grande esquema criminoso montado, com muitas empresas de fachadas e muitos 

segmentos envolvidos, contando com particulares, empresas responsáveis pela fiscalização 
das obras, advogados, contadores, membros da Administração Pública, até seu chefe maior, 
então Prefeito Municipal, ocultaram e dissimularam a origem criminosa de recursos em 
detrimento da Administração Pública, com vantagem (suborno) para agentes públicos.

Grande parte do produto do crime tem destino desconhecido, por certo oculto em 
nome de terceiros, o que já configura o crime. Outra parte insere-se nas próprias empresas 
de fachada montadas pelo grupo. E outra parte, ainda, foi empregada na aquisição de imó-
veis.

Não se tratou de simples consideração em crime de lavagem de dinheiro a aquisição 
de bens com o suposto proveito de crime, como inteligentemente colocado pelos Drs. João 
Baptista Mimesse e Sophia Giovanini Gonçalves, defensores do co-réu CLIMÉRIO.

Com efeito, o fato do articulador do esquema criminoso, o réu FRANCISCO, não 
adquirir nada em seu nome, explicita a intenção de esconder a origem ilícita dos recursos.

Tornando à lição de Vicente Greco Filho, “a natureza jurídica do crime de lavagem, 
quando o crime antecedente for um dos crimes de licitação, será de crime contra a Admi-
nistração Pública, ou seja, mesma natureza do crime antecedente. Isso porque, no plano 
ontológico, o crime de lavagem é mais um elo na cadeia do crime de licitação, cujo bem 
jurídico é a Administração Pública; o crime de licitação é elementar do crime de lavagem; o 
crime de lavagem é praticado para garantir o proveito do crime de licitação, havendo entre 
eles uma conexão material, além do indício de ordem legal, na regra de competência da Lei 
nº 9.613/98” (grifei) (obra citada, pág. 34/35).

Mudando o tema, possível o concurso material de delitos entre a fraude à licitação e 
os crimes de falso previstos nos artigos 298 e 299 do Código Penal.

Da acusação de crimes de falso:
Esses crimes serviram de “crime-meio” para o fim, no caso fraude à licitação, deven-

do, pelo princípio da consunção, ser absorvidos. Sendo explícito o crime-meio, neste caso, 
não afasta a absorção o fato do crime de falso ter pena mais elevada. A propósito, a pena 
mínima do crime tipificado no artigo 90 da Lei 8.666/93 é superior, havendo, então, uma 
equivalência de gravidade de delito.

Na obra “Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial10”, reportam-se os 
autores ao concurso dos crimes de falso com outros. Apesar de não se ater especificamente 
sobre o concurso com fraude à licitação, traz situações similares. Ocupando-se do crime 
previsto no artigo 298 do Código Penal, anotam os autores: “Se o objeto material for nota 
fiscal, fatura, duplicata, nota de venda ou qualquer documento relativo a operação tribu-
tável, incidirá o disposto no artigo 1º, III, da Lei n. 8.137/90 (neste sentido é a posição de 
Mirabete e de Sylvio do Amaral). “Se a finalidade do agente for a alteração do documento 
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CISCO, desse contato, de FRANCISCO com CAIO, obtendo aquele várias empresas, umas por 
transferências e outras abertas, conforme já anotado nesta sentença.

Atuou na lavagem de dinheiro, participando, com CHICO, da simulação de negócios 
jurídicos (conforme discorrido no corpo desta sentença).

Engenheiro agrimensor. Acusado de possuir forte influência em prefeituras do oeste 
paulista e ter contado direto com a CDHU em São Paulo e no escritório regional local. Res-
ponsável pelo levantamento topográfico dos terrenos onde são construídos os conjuntos 
habitacionais.

   
Prova de sua sociedade com CHIQUINHO é a conversa de CHIQUINHO e CLIMÉRIO, 

dizendo CHIQUINHO que JOVEM MARCOS participaria de uma reunião em Santos para 
obter vários habitetos (casas construídas pelo sistema de autoconstrução), a ser construída 
em Santos. Outra prova é a aquisição de uma Fazenda em Palmeirópolis-TO feito por JOVEM 
MARCOS e CHIQUINHO (ler depoimento de fls. 8500/8502).

Informou CAIO CESAR BERTASSO (fls. 5.104) que a empresa HMI, do co-réu JOVEM 
MARCOS, teve uma renda em 2006 R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil). A HMI 
presta serviço para a TJOFRAN, empresa coordenada, nesta região, pelo co-réu MÁRIO 
ANTONIO DALE VEDOVE MORENO.

Num tópico aberto na sentença com o título de “propina”, cito uma conversa de 
JOVEM MIRAS com CARLOS MARQUES, alertando este sobre uma ação judicial sobre o 
esquema, fazendo JOVEM MIRAS um comentário de que sendo muitos os prefeitos envolvi-
dos, necessitaria, a ação, de um ônibus.

A prova é contundente contra JOVEM MIRAS. Como ele sabia do envolvimento de 
tantos prefeitos e de que a revelação do esquema afetaria todo o Estado?

Informou a testemunha João Degair (já citada) que o serviço de georeferenciamento 
dos conjuntos D, E e E2 foram realizados pelo escritório do engenheiro agrimensor JOVEM 
MARCOS MIRAS. Estava JOVEM MARCOS envolvido umbilicalmente com o esquema dos 
conjuntos habitacionais do CDHU.

De rigor sua condenação.
CELSO HIDEMI NISHIMOTO:
Os autos sustentam sua condenação.
É acusado dos fatos criminosos descritos nos itens 01, 09, 10, 13, 19 e 21 da denún-

cia.
Foi apresentado ao contador CAIO BERTASSO, quando este foi procurado para abrir 

empresas, como sócio do co-réu FRANCISCO.
É tido, pela acusação, como “gerente do grupo”.
Se não se comprovou exercer a “gerência do grupo”, bem demonstrado a ligação 

estreita de CELSO com o grupo FT.
Admitiu CELSO, em interrogatório judicial (fls. 7413/7415), ter sido o gerente de uma 

das empresas de FRANCISCO, a “Tibet”. Ainda, ter administrado um arrendamento de uma 
fazenda do réu JOVEM MARCOS, arrendada para LIGIA DE OLIVEIRA, filha de FRANCISCO. 
Admitiu mais, ter possuído, em sociedade com a esposa de FRANCISCO EMÍLIO (EDILENE 
LUÍS FERREIRA), a empresa “COIMBRATER”. Admitiu, ainda, ter participado de licitações 
com sua empresa “Celso Hidemi Nishimoto”, vencendo no conjunto habitacional “Pirapozi-
nho D, para o qual forneceu materiais.

Foi muito comprometido pela testemunha Hélio Tênis (citado em outras passagens 
desta sentença). Informou Hélio que CELSO HIDEMI separa documentos (fls. 4712). Ainda, 
que levou, mais de uma vez, propina para o prefeito de Pirapozinho (fls. 4712). Que atendia 
o fiscal CLIMÉRIO (fls. 4713).

Então se confirma que CELSO HIDEMI atuava na empresa FT, com ligação direta com 
o réu FRANCISCO, entabulando fraudes e participando do esquema de pagamento de propi-
na.  

   
Declarou o co-réu MARIO ANTONIO DALE VEDOVE MORENO que CELSO HIDEMI de 

fato trabalhava para o co-réu FRANCISCO (fls. 4057).
Não confere a informação de FRANCISCO (fls. 7144) de que CELSO HIDEMI somente 

prestou-lhe assessoria contábil há muito tempo.
O co-réu OSVALDO JOSÉ VANCINE confirma que CELSO HIDEMI é funcionário do 

“CHICO” (fls. 2698 e 7429).
FISCAIS DAS OBRAS:
MÁRIO ANTONIO DALE VEDOVE MORENO:
Coordenador da empresa LBR-Tjofran na região de Prudente e Marília, empresa ter-

ceirizada pela CDHU.
Confirmou-se na instrução processual que deu autenticidade ao quantitativo e qua-

litativo utilizado nas obras, pelo que noticiam os autos mediante recebimento de propina.
Peça importante para o êxito da empreitada criminosa, passando a fazer parte da 

quadrilha montada para fraudar as licitações, devendo, por esse crime (associação em qua-
drilha), ser condenado.

Safar-se-á da acusação de fraude às licitações por uma questão técnica, pela inépcia 
da acusação referente ao artigo 96 da Lei 8.666/93. Não, entretanto, da acusação de lava-
gem de dinheiro (artigo 1º, incisos V e VII, da Lei 9.613/98).

Como adiantado supra, confirmou-se a acusação de lavagem de dinheiro.
Nos tópicos da sentença “lavagem de dinheiro” e “propina”, discorri sobre a com-

provação da autoria do réu MARIO VEDOVE.
De se lembrar que recibo juntados às fls. 4363/4369, revelam pagamento mensal de 

propinas ao réu Mario Antônio, feito diretamente pelo acusado Jovem Marcos, no período 
compreendido entre os meses de janeiro a dezembro de 2006.

Informou a testemunha Hélio que MARIO ligava no escritório da FT e falava com 
FRANCISCO, passando uma conta para depósito. As vezes os depósitos eram feitos na conta 
de MARIO e da empresa de sua esposa, Valéria. Completa a testemunha Hélio que a empre-
sa de Valéria denomina-se “Quintal Paisagismo”, em nome de uma tal de Dalva (fls. 6235).

A propósito dessa empresa, de paisagismo, da sogra de MARIO ANTONIO, declarou 
este que de fato houve depósito por parte de FRANCISCO na conta da firma, procurando 
justificar que em razão de serviço prestado (fls. 7390). Na sua conta pessoal, MARIO disse 
não se recordar se houve depósito.

material das licitações eram adquiridos de acordo com o memorial descritivo, orçamento 
e projeto da CDHU, sustentando que se os valores fossem superfaturados a Prefeitura teria 
que injetar dinheiro porque a CDHU não o faria. Colocou que o material era adquirido pela 
Prefeitura através de licitações.

Essas afirmações foram desmentidas por LUIZ ALVES DE OLIVEIRA, mestre-de-obras 
da FT CONSTRUÇÕES. Ouvido por autoridade competente, Delegado de Polícia, no dia 02 
de julho de 2007 (fls. 7.172), LUIZ ALVES afirmou que na verdade eram necessários 50 
(cinqüenta) sacos de cimentos para a construção de uma unidade (é quase metade de 90). 
Esclareceu haver um “livrão” fornecido pela FT em que constam as quantias de materiais 
que poderiam ser utilizados, seguindo fielmente esse “livrão” e não alguma planilha da 
Prefeitura. O “livrão”, prossegue LUIZ ALVES, era padrão para todos os conjuntos, pois os 
modelos das casas eram iguais, citando os conjuntos habitacionais das cidades de Pira-
pozinho, Mirante do Paranapanema, Alfredo Marcondes, Presidente Prudente, Presidente 
Epitácio e Presidente Bernardes. Expôs ALVES que na quantidade constante no “livrão” já se 
previa uma perda de material pelos mutirantes, numa margem de 5%, apesar de ser muito 
difícil a perda por causa do controle e reaproveitamento de material, até tijolos quebrados.

Sobre perda, não é porque a obra conta com mão-de-obra de mutirantes que se tem 
uma expressiva margem de perda. Os mutirantes trabalham por interesse próprio e devem, 
pelo contrato, ser treinados pela empresa gerenciadora, no caso pela FT.

Na conversa entre os investigados FRANCISCO (CHICO) e CLIMÉRIO conversam 
sobre manobras11 para esconder situações irregulares sobre a execução da obra (fls. 2325).

Em fiscalização na empresa FT, pela Delegacia Regional Tributária, viu-se documen-
tos da Associação Renascer. Em cadastro da Junta Comercial de São Paulo (Jucesp), aparece 
o réu FRANCISCO em ata, juntamente com sua irmã ROSELI.

É incriminado pelo co-réu OSVALDO JOSÉ VANCINE. Este, confessando ter assinado 
propostas de licitação para o co-réu CARLOS EDUARDO KAUFFAMAN, ciente de que seria 
utilizada para se fraudar licitação (fls. 7429), disse que CARLOS EDUARDO trabalhava para 
FRANCISCO, o que é patente, pelo que não seria necessário dizer.

Praticou o réu os crimes que lhes foram imputados (ler tópico dos “crimes pratica-
dos”).

EDILENE LUIZ FERREIRA:
Os autos não sustentam uma condenação.
Acusada da prática dos fatos criminosos descritos nos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 

07, 08, 18, 19 e 20 da denúncia.
Esposa do réu FRANCISCO, o dono da FT.
Não há provas para sua condenação.
O fato de ter imóveis em seu nome, por si só, não há incrimina.
Figura como proprietária da empresa “FT Construções”. Interrogada em juízo, decla-

rou que a FT está em seu nome por segurança financeira (fls. 7391).
Não se demonstrou que tivesse participação no esquema criminoso, que agisse em 

concurso com os integrantes da quadrilha, que, em vontade comum, unisse esforços para a 
consecução do resultado criminoso.

 
LIGIA SUSIE DE OLIVEIRA:
Os autos não sustentam uma condenação.
Acusada da prática dos fatos criminosos descritos nos itens 01 e 18 da denúncia.
Filha de Francisco Emilio de Oliveira e Edilene Luiz Ferreira.
Vejo-a na mesma posição de sua mãe, a também ré EDILENE. Não se demonstrou 

que tivesse participação no esquema criminoso, que agisse em concurso com os integrantes 
da quadrilha; que, em vontade comum, unisse esforços para a consecução do resultado cri-
minoso.

Seu interrogatório encontra-se em fls. 7436.
Nada de concreto se trouxe aos autos a demonstrar atos criminosos.
  
ROSELI SUSIE DE OLIVEIRA SOUZA:
Os autos não sustentam uma condenação.
Irmã do réu FRANCISCO.
Responde somente pela acusação de associação em quadrilha. Por isso, não recaia 

sobre ela algum fato específico sobre alguma licitação.
Vejo-a na mesma posição, quanto à sorte processual, das rés Edilene e Ligia. Por 

ausência de provas, impõe-se sua absolvição.
Não se demonstrou que tivesse participação no esquema criminoso, que agisse em 

concurso com os integrantes da quadrilha; que, em vontade comum, unisse esforços para a 
consecução do resultado criminoso.

Proprietária de uma loja de materiais de construção, a firma “Roseli Susie de Oli-
veira Souza ME”, assegura a ré ROSELI ter gerido a empresa, trabalhando efetivamente no 
comércio (interrogatório juntado em fls. 7436/7438).

 
Não participou, sua empresa, de licitações dos conjuntos habitacionais de Pirapozi-

nho.
RÉUS PRÓXIMOS A FRANCISCO:
JOVEM MARCOS.
Os autos sustentam sua condenação.
Proprietário da empresa “HMI Engenharia”, que prestava serviço para a “LBR”, esta 

responsável pelo serviço de medição para a CDHU, conforme declarado por ele próprio (fls. 
7147).

Trabalhando para a “LBR-Tjofran”, tem proximidade do réu MARIO ANTONIO. A 
propósito, recibos juntados às fls. 4363/4369, revelam pagamento mensal de propinas ao 
réu Mario Antônio, feito diretamente pelo acusado Jovem Marcos, no período compreendido 
entre os meses de janeiro a dezembro de 2006.

Também é ligado a CLIMÉRIO, segundo o próprio JOVEM, “o chefe de seu chefe” (fls. 
7148). Ligado ao ex-Prefeito SERGIO PINAFI, tanto que, juntamente com EDILENE, passou 
R$ 180.000,00 para a filha de SERGIO pagar por uma área remida (declaração do próprio 
JOVEM MARCOS – fls. 7148).

Seguramente demonstrado ser parceiro, no sentido criminal, de FRANCISCO. Foi 
JOVEM MARCOS quem procurou CAIO CESAR, o contador, para apresentar-lhe para FRAN-
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constata o lançamento de pagamentos para o acusado em questão, identificados pela sigla 
QLN Reinaldo.

Documentos insertos em fls. fls. 1140, 1257, 1299 e 1332 corroboram que de fato 
recebia propina do grupo.

De rigor sua condenação.
CONTADORES AUTÔNOMOS:
CAIO CÉSAR GONÇALVES BERTASSO:
É acusado dos fatos criminosos descritos nos itens 01, 15 e 18.
Não reúnem os autos provas suficientes para estribar a condenação de CAIO.
   
Não se confirmou a acusação de ser contador da quadrilha.
Abriu, de fato, as empresas “Dois Irmãos”, “Pirapó Center” e “J. Bom.”, recebendo 

pelo acompanhamento contábil delas.
Não me convenço dele ter de associado ao réu FRANCISCO em quadrilha, com o 

objetivo de fraudar licitações. Foi imprudente em se manter ligado, profissionalmente, a 
empresas suspeitas, sem, contudo, incorrer no grave crime de formação de quadrilha.

JOSÉ ROBERTO KOL:
Acusado somente de integrar a quadrilha, portanto como incurso no artigo 288 do 

CP.
Não reúnem os autos provas suficientes para estribar a condenação de KOL.
Segundo a acusação, um dos contadores da quadrilha. Ainda segundo a acusação, 

criou empresas de fachada, administrando as escriturações da FT.
Foi, de fato, o criador das primeiras empresas do grupo, no caso as empresas 

“Tibet”, “Coimbater” e depois a “FT Construções”. Ele admite isso (fls. 7416/7418).
Não se demonstrou que ele, JOSÉ ROBERTO KOL, tivesse participado de um esquema 

criminoso; que soubesse dos propósitos ilícitos da organização; que, em seu escritório, for-
jasse ou adulterasse algum documento.

Quer parecer, por ausência de prova em contrária, que se limitou a trabalhar como 
contador, a propósito como por ele declarado em fls. 7417.

FAMÍLIA KAUFFMANN:
CARLOS EDUARDO KAUFMANN: 
   
Acusado dos fatos criminosos descritos nos itens 01, 02, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 

21 e 22.
Há provas para sua condenação.
Consoante informado pelo próprio dono da FT, o réu FRANCISCO, CARLOS EDUARDO 

era quem acompanhava as licitações.
Interrogado em Juízo (fls. 7410/7412), declarou ser advogado do co-réu FRANCISCO 

desde 1996. A partir de 2001, passou a trabalhar para a FT, atuando não só como advogado 
como no departamento administrativo, em razão do que acompanhava a empresa em certa-
mes públicos (fls. 7411).

Organizava as licitações, em todas modalidades. Participou do pagamento de propi-
nas a servidores públicos. Teve papel destacado nas fraudes às licitações.

Foi muito comprometido pelo co-réu OSVALDO VANCINE (proprietário da empresa 
“Jovan”), tanto no interrogatório policial como judicial. No inquérito policial relatou que 
como sua empresa sem atividade procurou CARLOS KAUFFMANN, por saber que era da 
empresa FT e atuava no ramo da construção civil, oferecendo-lhe a empresa “Jovan”. Disse 
CARLOS KAUFFMANN que teria, sim, interesse na empresa. Alimentando a expectativa de 
compra, CARLOS pediu à VANCINE que assinasse propostas em branco, tendo atendido 
VANCINE, confirmando VANCINE que não participou das licitações, somente assinando as 
propostas (fls. 2697/2699 e 7428/7429).

Disse o co-réu OSVALDO VANCINE, na fase policial, ter ouvido do réu CARLOS EDU-
ARDO que se faziam pagamentos de certas quantias em dinheiro aos prefeitos da região 
(fls. 2698).

Em juízo, longe de qualquer dúvida sobre a expressão de vontade e realidade das 
informações prestadas pelo réu, livre de qualquer vício de consentimento, declarou OSVAL-
DO VANCINE, confessando sua participação na fraude:

“Que de fato, pelo denunciado CARLOS AEDUARDO KAUFFMANN lhe foram apre-
sentadas, em duas oportunidades, duas cartas convites, ambas da Prefeitura de Pirapozinho. 
Nas duas ocasiões limitou-se a assinar os documentos, atendendo ao pedido de Carlos 
Eduardo. As cartas já estavam preenchidas... Alega que em virtude da dificuldade financeira 
de sua empresa resolveu vendê-la...No entanto, até mesmo com o intuito de agradá-lo, e 
conseguir efetivar a venda de sua empresa, acabou atendendo a pedido dele e assinado 
as cartas convites...Na ocasião Carlos chegou a informar ao interrogando a finalidade dos 
documentos que estava assinando, que visavam justamente fraudar licitações” (fls. 7429) 
(grifei).

Informam os autos que o acusado CARLOS EDUARDO, chegou a produzir o edital de 
licitação, com os respectivos anexos, conduzindo até mesmo atas de abertura.

Segundo o Ministério Público, é apontado como o “gênio das licitações”, e não à 
toa.

Em interceptação telefônica legal (Feito 18/06), é flagrado em conversas comprome-
tedoras. No tópico desta sentença “propina”, cito um trecho de uma conversa sua com seu 
irmão Luis Paulo sobre negócios escusos. 

ARTHUR KAUFFMANN:
Acusado dos fatos criminosos descritos nos itens 01, 06, 07, 08, 11, 12, 14 e 22 da 

denúncia.
Há provas para sua condenação.
Irmão de LUÍS PAULO. Têm eles papel semelhante. Participa da arrecadação de 

dinheiro ilícito nas Prefeituras. Responsáveis pela cooptação de agentes e funcionários 
públicos. Participou da fraude de pregões e cartas-convites.

É incriminado pelo co-réu PAULO SARQUIS. Este, interrogado na fase policial, decla-
rou ter sido procurado por ARTHUR que lhe pediu para assinar duas cartas convites da 
cidade de Pirapozinho, o que foi feito. Informou que as cartas já estavam preenchidas nos 
valores já determinados. (fls. 3587/3589).

Em juízo, PAULO SARQUIS procurou desdizer essa passagem de seu interrogatório 
policial (fls. 7260). Admitiu, contudo, que seu interrogatório policial foi acompanhada por 

Indica a testemunha Hélio (fls. 6236) outros vários recibos de propina paga a 
MARIO, afirmando que ele recebia uma mensalidade de R$ 4.000,00. Cito trecho do depoi-
mento:

“O “QLN” Mário, em todos os lançamentos, dizem respeito à propina que Mário 
Moreno recebia. Segundo o declarante, Mário recebia um mensalidade no valor de R$ 
4.000,00 (quatro mil reais). O declarante salienta que os valores eram depositados na conta 
de um tal de Valéria, em nome da empresa Dalva Paisagismo”.

De se lembrar que Hélio foi ouvido na Delegacia de Polícia acompanhado de um 
advogado, o mesmo que o assistiu na oitiva judicial.

Interrogado em Juízo, afirmou ter um relacionamento com o co-réu FRANCISCO 
“estritamente profissional” (fls. 7390). Na Polícia, porém, declarou participar de festa na 
casa de FRANCISCO, precisamente “festa de final de ano”. Ora, quem passa festa de final 
de ano em casa de outrem é porque tem afinidade. Demonstrada a afinidade entre MARIO 
ANTONIO e FRANSCISCO. Tem MARIO ANTONIO, também, contado mais próximo com o co-
réu JOVEM MIRAS, com este já trabalhando em parceria (fls. 4056).

   
Confirmando a manobra do réu, de dissimular a origem do dinheiro, no dia 02 de 

abril de 2004 recebeu R$ 4.000,00, em espécie, fazendo com que fosse depositado na conta 
da empresa da qual sua esposa é sócia, “Dalva nascimento dos Santos Pais - ME”, confor-
me documentação inserta em fls. 108212/1083 e 2255). Essa documentação, justaposta à 
instrução documental em seu todo e aos testemunhos citados supras, estribam a condena-
ção por lavagem de dinheiro.

De rigor sua condenação. 
CLIMÉRIO DE TOLEDO PEREITA:
Coordenador regional, do CDHU, de obras nesta região. Engenheiro do CDHU res-

ponsável pela ratificação das medições e fiscalizações das obras.
Reunia-se semanalmente com o co-réu REINALDO DE GALES (da LBR), conforme 

colocado por este (fls. 7434). Declarou REINALDO que CLIMÉRIO comparecia nas obras 
esporadicamente. Negligenciava, então, à tarefa de conferir as medições. Admitiu que quase 
não visitava os canteiros de obras (fls. 7160).

No início de seu interrogatório judicial já externa a ligação com o grupo FT, decla-
rando que esta construindo uma casa numa propriedade rural, em Gardênia, distrito de 
Agisse, adquirindo o material da FT Construções (fls. 7160). Ainda, que utilizou de uma 
retroescavadeira de propriedade da empresa FT, dizendo que por aluguel, porém não fazen-
do prova disso. Informa, mais, que de fato conversou por telefone com FRANCISCO sobre 
seu (de Climério) interesse em adquirir postes usados na rede temporária de energia.

No tópico aberto acima como “propina”, tirei trechos do processo que demonstram, 
inequivocamente, que o réu CLIMÉRIO recebeu propina. A lembrar uma interceptação das 
comunicações telefônicas entre Climério e Francisco Emílio, no dia 13 de março de 2007, 
na qual os réus ajustaram a entrega de alguns materiais, que seriam desviados de um can-
teiro de obras do município de Tarabai, em favor de Climério (Feito Corregedoria 18/06 - fls. 
2174, vol. XI). Também, as duas notas fiscais (fls. 4273 e 4275) que demonstram o recebi-
mento de vantagens indevidas das empresas FT.

Em conversa entre os investigados FRANCISCO (CHICO) e CLIMÉRIO, conversam 
sobre manobras13 para esconder situações irregulares sobre a execução da obra (Feito 
18/06 – Corregedoria - fls. 2325).

Foi visto por um ex-funcionário da FT, Hélio, várias vezes no escritório da FT, sempre 
a conversar com FRANCISCO (fls. 4713).

   
Fora incriminado por uma ex-funcionária da FT, Maria Suzana Pinheiro, que afirmou 

tanto perante a autoridade policial (fls. 4710), como em juízo (fls. 8217), que havia um 
esquema de “pagamento por fora” para algumas pessoas que freqüentavam o escritório da 
referida empresa, dentre as quais destacou os réus Reinaldo de Gales e Climério de Toledo 
Pereira.

De rigor sua condenação.
REINALDO DE GALLES:
Engenheiro civil. Gerenciado pela empresa “LBR”, era incumbido de fazer medições 

nos três conjuntos habitacionais de Pirapozinho.
É delatado pela testemunha Hélio, que foi encarregado do financeiro da FT por 

meses. Disse Hélio que REINALDO comparecia no escritório da FT para levar planilhas para 
o FRANCISCO e que certa vez foi-lhe separado R$ 500,00 (fls. 4713).

Também fora incriminado por uma outra ex-funcionária da FT, Maria Suzana Pinhei-
ro, que afirmou tanto perante a autoridade policial (fls. 4710), como em juízo (fls. 8217), 
que havia um esquema de “pagamento por fora” para algumas pessoas que freqüentavam 
o escritório da referida empresa, dentre as quais destacou os réus Reinaldo de Gales e Cli-
mério de Toledo Pereira.

Acrescenta Hélio (fls. 6236) que REINALDO recebia uma mensalidade de R$ 
1.000,00. Cito trecho do depoimento:

“Que Reinaldo da CDHU recebia uma mensalidade no valor de R$ 1.000,00 (mil 
reais)”.

Reforça a convicção de ter se corrompido pelo sistema montado pelo grupo FT o 
fato de ter prestado serviços particulares para o réu FRANCISCO EMÍLIO. Declarou REINAL-
DO (fls. 7434) ter feito análise técnica de documentação visando a liberação de financia-
mento bancário na Caixa Econômica Federal, isso em 2004. Procurou justificar as idas ao 
escritório do FRANCISCO dizendo que era para tratar desse assunto, do serviço que prestou 
para FRANCISCO. Ocorre que o serviço foi em 2004.

Tira-se dessas declarações uma ligação particular de REINALDO com FRANCISCO, 
bem como uma admissão de REINALDO que de fato esteve no escritório de FRANCISCO.

Disse REINALDO, em seu interrogatório, que a verificação da qualidade da madeira 
era feita visualmente (fls. 7435). Ocorre que não denunciou a madeira de qualidade bem 
inferior empregada nos conjuntos, ao contrário, afirmou que era de boa qualidade (fls. 
7434).

No tópico aberto acima como “propina”, tirei trechos do processo que demonstram, 
inequivocamente, que o réu REINALDO recebeu propina do grupo. A lembrar as cópias do 
livro caixa da empresa FT Construções LTDA (fls. 1140, 1257, 1299 e 1332), nas quais se 
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Praticou o crime, uma vez, de fraude à licitação. Não me convenço dela ter se asso-
ciado em quadrilha. Trata-se de uma senhora sexagenária, parecendo-me que se deixou 
utilizar num dos crimes, não ao ponto, contudo, de se associar em quadrilha.

MEMBROS DA PREFEITURA DE PIRAPOZINHO:
SÉRGIO PINAFI foi Prefeito de Pirapózinho de 2001 a 2006. SIDNEY FLORES foi res-

ponsável pelo setor de compras de 2003 a 2005, sendo sucedido por DEJAIR BISTAFA, que 
ficou de 2005 a 2007. CLAUDEMIR ANTONIO DE MATOS e RICARDO MANOEL DOS SANTOS 
foram responsáveis pelo setor de licitação.

SÉRGIO PINAFI:
   
Há provas para sua condenação.
Foi Prefeito de Pirapozinho de 2003 a final de 2006, quando foi afastado por decisão 

judicial. Participou diretamente das fraudes nos empreendimentos Pirapozinho “D”, “E” e 
“E2”, mediante corrupção, recebendo dinheiro da organização.

Interrogado em Juízo, negou todas acusações (fls. 5047/5070).
Evidenciou-se ter mentido, um direito que lhe cabe, em diversos pontos, além de se 

contradizer com as declarações prestadas na Delegacia de Polícia.
No início de seu interrogatório judicial disse ter pouco contato com o co-réu FRAN-

CISCO, o Chiquinho. Perguntado sobre o trecho da gravação no qual pede e recebe R$ 
5.000,00 do FRANCISCO, justifica que passava por uma situação financeira difícil, tendo 
recebido, em sua casa, o FRANCISCO, o qual se sensibilizou por sua situação de necessida-
de, oferecendo-lhe R$ 5.000,00.

Não é o que se espera, esse ato de generosidade, com visita domiciliar, de quem não 
lhe é próximo.

Contradisse-se SERGIO PINAFI na versão, sobre os R$ 5.000,00, escrita logo acima.
No interrogatório policial (fls. 4059/4067) negou, inicialmente, ter recebido qualquer 

dinheiro de FRANCISCO. No curso do interrogatório, disse ter pedido uma ajuda para a 
FEJUPI15, não complementando se houve a ajuda.

Inovou SERGIO PINAFI, assim, em Juízo, ao admitir ter recebido o dinheiro. Decerto 
abandonou a tese de que o dinheiro teria sido para uma doação para a FEJUPI por não 
coincidir as datas. No interrogatório judicial de SERGIO, quando lhe perguntei sobre a propi-
na ele contraperguntou, antes de responder, qual era a data que a acusação apontava.

Seguramente demonstrado o pagamento de propina.
Demonstrado, à saciedade, o contato próximo de SERGIO PINAFI com FRANCISCO, 

fato comentado por réus e testemunhas.
Não é crível que PINAFI não soubesse nem sequer da existência das empresas tidas 

de fachada, indagação que lhe fora feito.
Negou PINAFI ter participado do fracionamento de licitação, sendo desmentido pelo 

co-réu CLAUDEMIR ANTONIO DE MATOS, funcionário municipal, do setor de licitação. CLAU-
DEMIR, ouvido em inquérito policial (fls. 3663/3664), declarou:

“Que assim que o convênio foi firmado, o então Prefeito Municipal, Sr. Sérgio Pinaffi, 
indagou ao declarante se poderia ser aberto dois convites, dividindo-se o valor. Que o decla-
rante na qualidade de presidente da comissão de licitação deu parecer indicando que a 
modalidade correta de licitação seria tomada de preço, visto que o valor ultrapassaria os R$ 
150.000,00, valor este previsto para engenharia na lei de licitação. Que disse ainda que o 
objeto do convênio era único e não poderia ser fracionado. Que o Sr. Sérgio Pinaffi determi-
nou que fosse dividido em duas cartas convites, neste momento o declarante disse que não 
faria, argumentou que caso ele desejasse assim agir arcaria com as conseqüências. Que em 
seguida o setor de engenharia apresentou uma planilha para licitar e após alguns dias outra 
planilha, totalizando aproximadamente R$ 270.000,00 ... nesta época o declarante estava 
desconfiado de algo errado, visto que a empresa FT Construções era vencedora da maioria 
das licitações...”

Perguntei a PINAFI sobre essa declaração, não sabendo ele responder convincente-
mente. Não levantou PINAFI qualquer inimizade com CLAUDEMIR ANTONIO DE MATOS. Não 
convence que CLAUDEMIR incriminasse PINAFI somente para se defender. Há outros meios 
de defesa.

Confirmou CLAUDEMIR, em juízo, as declarações colocadas supra (fls. 5143/5146). 
Deixou claro CLAUDEMIR, e fez questão disso, que PINAFI escolhia as empresas que recebe-
riam as cartas-convites, pegando pessoalmente os convites das mãos de CLADEMIR. Ainda, 
que PINAFI interferia desde a escolha do terreno. Confirmou que na planilha elaborada 
pelo setor de engenharia da Prefeitura se constava material a mais. Perto do final de seu 
interrogatório, fez CLAUDEMIR um relato que muito incrimina PINAFI, o qual reproduzo (“in 
verbis”):

 “Faço um comentário específico do procedimento licitatório referente às cartas 
convite 14/06 e 17/06. A licitação referiu-se à compra de material para a rede de adução 
de água, redes coletoras de esgoto, ligações domiciliares e estação elevatória de esgoto. 
Para essa obra, orçada em torno de R$-330.000,00, firmou-se um convênio entre a CDHU, 
a Pref. De Pirapozinho e a SABESP. O Prefeito Municipal da época, o Sr. SÉRGIO PINAFFI, 
perguntou-me se poderia ser, essa licitação, na modalidade carta-convite. Eu respondi que 
pelo valor do convênio não seria possível, até mesmo pela natureza do convênio, entenden-
do que era global, indivisível. O Sr. SÉRGIO PINAFFI ficou nitidamente irritado, chegando a 
esbravejar comigo. Recordo-me que ele exclamava palavras e frases como: “quem manda 
aqui sou eu; a coisa será feita do meu jeito”. Eu respondi tão-somente que se ele adotasse 
esse procedimento a responsabilidade seria exclusivamente sua. Fiquei preocupado por ter 
divergido do meu superior máximo, no caso o Senhor Prefeito Municipal, e entristecido pelo 
tratamento que recebi dele, que exclamou comigo em alto tom. Passado um ou alguns dias, 
após esse fato, chegou até mim uma planilha referente a aquisição desses materiais, elabo-
rada pelo Setor de Engenharia da Prefeitura, constatando eu que de fato haviam dividido 
o procedimento licitatório em dois. Nada mais comentei com o senhor SÉRGIO PINAFFI, 
sobre meu entendimento que não se poderia seccionar essa licitação, por parecer-me claro 
que a questão já estava decidida. Seguindo o procedimento que o sr. Prefeito adotou nas 
licitações que eu relatei, ele indicou as empresas, não me recordando quais, recebendo as 
cartas-convite da Comissão de Licitação em mãos próprias. Na abertura dos envelopes, pela 
Comissão de Licitação, chamou-me a atenção o fato de nenhum concorrente se fazer pre-
sente” (fls. 5145).

sua irmã, advogada (presença não constante no termo), que lhe orientou sobre o ato do 
interrogatório (fls. 7260). Esse fato – acompanhamento por uma advogada, irmã, dá consis-
tência ao ato. E não quer parecer, nada autorizando a essa conclusão, que tenha a autorida-
de policial inventado essa passagem. Deu PAULO dados peculiares a essa passagem, como 
o local que fora abordado pelo co-réu ARTHUR (fora de sua empresa, quando vistoriava 
uma obra).

Admitiu, em juízo, que comparecia na Prefeitura, na data dos pregões, representan-
do seu irmão LUIZ PAULO, discutindo preços (fls. 7408/7409).

LUIZ PAULO KAUFFMANN:
Acusado dos fatos criminosos descritos nos itens 01, 11, 12, 14 e 22.
Há provas para sua condenação.
Interrogado em juízo (fls. 7425/7427), negou as acusações.
Desempenhou várias funções na organização, emitindo, conforme delatado pelo co-

réu EDSON MENEZES (fls. 7441), notas fiscais para a empresa Êxodo e Associação Renascer. 
Autoriza-se dizer atuar LUÍS PAULO na contadoria do grupo FT. Com efeito, o dono da FT, 
o réu FRANCISCO, informa que LUÍS PAULO prestava assessoria contábil (fls. 7143). O co-
réu MARIO ANTONIO confirma que LUÍS PAULO era tesoureiro do FRANCISCO EMÍLIO (fls. 
4056).

Dentre o leque de atuações, efetuava, conforme informado por FRANCISCO (fls. 
7144), pagamentos para a FT, nesta região e em São Paulo, onde trabalhou através de uma 
subempreiteira para a CDHU, daí, por certo, sua escolha para atuar em São Paulo, pelo 
conhecimento dos caminhos da CDHU na capital.    

Proprietário da empresa Monte Alto. Fez alguns pregões, pagamentos de subornos 
à funcionários e políticos (OBS: pagou propina ao FAIAD). A Monte Alto foi criada para par-
ticipar das licitações. Responsável pela organização das contas da organização, cooptando 
agentes e funcionários públicos.

LUIZ PAULO é citado, dentre outras passagens, pela testemunha João Degair Favare-
to (já citado). Como funcionário da FT, o réu LUÍS PAULO entregava, por vezes, a planilha de 
uso de material nas unidades para João Degair.

A testemunha Hélio, que foi responsável pelo setor financeiro da FT por alguns 
meses, informou que LUÍS PAULO monitorava o faturamento da empresa, o que entrava de 
dinheiro (fls. 7963/7969. Informou que havia a prática, pela FT, de compra de notas fiscais 
falsas ou de empresas inexistentes, as quais eram obtidas pelo réu LUIZ PAULO KAUYFF-
MANN (fls. 4.713).

  
Reconheceu essa testemunha ser a grafia de LUIS PAULO em vários recibos de propi-

na juntados aos autos (fls. 4712/4713, 6234/6235).
   
Repisando, a testemunha Hélio Tênisélio identifica recibos constantes nos autos, 

citando-se as folhas, como de pagamento de propina. Identifica a letra de LUIS PAULO 
KUFFMANN (fls. 6.235) em alguns recibos. Na seqüência identifica várias abreviaturas como 
destinatários do dinheiro. Declina a testemunha vários Prefeitos da região que receberam 
propina, explicando as formas de pagamento.

Convincente, a valer, as declarações prestadas pela testemunha Hélio para o Dr. 
Delegado de Polícia que presidiu o inquérito, Dr. Luís Otávio Forti e para o Dr. Promotor de 
Justiça, Dr. André Luiz Felício, declarações que prestou na presença de um advogado14, Dr. 
Helton Honorato de Souza.

A propósito desses recibos, esses documentos e tantos outros documentos foram 
apreendidos na casa de LUIS PAULO, prova inequívoca de sua participação ativa, de relevo, 
na organização criminosa.

Conversas telefônicas externam que LUIS PAULO exercia função de alçada no grupo 
criminoso. Ler, neste particular, parágrafos constantes no tópico da sentença aberto como 
“empresas de fachada e caixa único”.

Em interceptação telefônica legal (Feito 18/06), é flagrado em conversas comprome-
tedoras. No tópico desta sentença “propina”, cito um trecho de uma conversa sua com seu 
irmão Luis Paulo sobre negócios escusos.

ROSALY SYLVIA RAMALHO SAMPAIO:
 
Genitora dos irmãos Kauffmann.
Há provas para sua condenação, não, porém, de associação em quadrilha.
Participou de licitações, como anotado na denúncia, consoante confirmado pelo co-

réu CELSO (fls. 7414).
A empresa “Rosaly Sylvia Ramalho” (materiais de construção) é de fachada. Essa 

empresa, uma microempresa, pertence ao grupo FT.
Afirma-se ser de fachada por evidências e provas.
ROSALY é amiga íntima da esposa de FRANCISCO, conforme declarou em fls. 7431. 

O filho dela, o réu CARLOS EDUARDO, trabalha para FRANCISCO, em função de alçada. Seu 
filho LUIZ PAULO, outro acusado, é quem fazia a contabilidade dessa firma (fls. 7431). Resi-
dente em Presidente Prudente, ROSALY abriu a firma na pequena (muito pequena) Tarabai, 
cidade vizinha de Pirapozinho, onde o grupo FT agia com o criminoso esquema fraudulento 
nas licitações atinentes à construção dos conjuntos habitacionais da CDHU.

Admitiu ROSALY (fls. 7432) ter aberto a firma com a finalidade precípua de partici-
par de licitações, não visando o mercado diário, praticamente não fazendo venda ao públi-
co.

Evidente que quem encetou a firma foi o grupo FT, praticamente monopolizando 
todo fornecimento de material para o conjunto do CDHU.

Importa relembrar que a FT não poderia concorrer na licitação para fornecimento de 
cestas de materiais, daí porque valeu-se de empresas de fachada.

Se é de fachada, como o é, foi utilizada criminosamente para participar de licitações, 
dentro do esquema montada pelo réu FRANCISCO e comparsas, vencendo licitações. Venceu 
a licitação objeto da concorrência pública de nº 02/03, referente a aquisição de materiais de 
construção para a produção de 201 unidades habitacionais pelo regime de autoconstrução, 
no empreendimento denominado “Pirapozinho D”, praticou, ROSALY, o crime que lhe é 
imputado.
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Fica, neste particular (corrupção passiva), somente a desconfiança de que DEJAIR 
estava cooptado.

SIDNEI FLORES DOS SANTOS:
   
Deve ser condenado.
Diretor do setor de compras da Prefeitura de Pirapozinho, na administração de 

Sérgio Pinaffi, executou, por certo, ordens ilegais do então prefeito para os setores de enge-
nharia e licitação, com o intuito de fraudar certames e lesar o erário público (fls. 2663, 2670 
e 3382).

Foi a Carta-convite n.º 02/05 expedida pelo denunciado Sidnei Flores dos Santos (fls. 
1550), atendendo a determinações do então prefeito municipal Sérgio Pinaffi.

Negou, em interrogatório judicial, ter entregue cartas-convites (fls. 5071/5078).
Fora desmentido, neste particular, pela ata de recebimento dos envelopes contendo 

as propostas atinente à carta-convite 02/05, juntada em fls. 1550. Eis parte do teor da ata: 
“Foram convidadas pelo Diretor de Compras, Senhor Sidnei Flores dos Santos, três empre-
sas...”. É uma ata municipal.

É desmentido, ainda, pelos réus RICARDO MANOEL DOS SANTOS e CLAUDEMIR 
ANTONIO DE MATOS, interrogados na polícia (fls. 4888/4890, 2702/2706 e 3663/3664), 
que afirmaram que DEJAIR e SIDNEY eram os encarregados dos envios das cartas-convite. 
Em Juízo, RICARDO tentou amenizar o impacto de sua declaração de que SIDNEI e DEJAIR 
entregavam as cartas-convites, dizendo que tirou essa conclusão somente por documentos. 
De toda sorte, manteve a afirmação de que eles entregavam.

Fora incriminado pelo co-réu CLAUDEMIR ANTONIO DE MATOS.
Confirmou CLAUDEMIR que SIDNEY FLORES entregava cartas-convites. Não era fun-

ção de SIDNEY. Que interesse tinha ele nessas entregas, uma vez que não era da comissão 
de licitação, mas sim de compra? Interesse escuso. Esclareceu CLAUDEMIR que as cartas-
convites saíam do setor de SIDNEY FLORES, prova disso os vistos que ele (FLORES) lançava 
nas cartas. Reproduzo trecho do interrogatório de CLAUDEMIR:

“Chamou-me a atenção o fato de em todas as cartas-convite, ou quase todas, haver 
o visto do Sr. SIDNEI FLORES, indicando que as cartas saíam do setor dele, de Compras. Ele, 
o SIDNEI, era pessoa de confiança do SÉRGIO PINAFFI, a propósito, usando seu contato 
direto com o sr. Prefeito Municipal para se impor sobre outros setores da Prefeitura, como o 
nosso Setor de Licitação. Ele chegava a se impor de forma truculenta”.

É incriminado, ainda, pela testemunha João Degair Favareto, sobre a ordem de 
requisitar 2000 horas de serviço de máquina quando seria necessário somente 1000 (fiz 
anotações desse depoimento no tópico do réu SÉRGIO PINAFI). Sobre a solicitação de horas 
a mais do serviço de terraplenagem, disse em juízo que chegou a ficar a irado com a ten-
tativa de que ele vistasse horas desnecessárias, conversando, sobre isso, com o réu SIDNEY 
FLORES, responsável pelo setor de licitação.

Identificou a testemunha Hélio (fls. 6235), ex-funcionário da FT, documento (doc. 32) 
de recibo no valor de R$ 500,00 que foi entregue a SIDNEI. Acrescentou a testemunha que 
mesmo fora do poder SIDNEI ainda recebia propina com freqüência de FRANCISCO. Iden-
tifica a testemunha Hélio (fls. 6236) outro pagamento de propina para SIDNEI com prova 
documental, no caso o do dia 05 de maio de 2005, identificado como “Pirapó-Nei”. 

Integrante do grupo organizado para fraudar licitações. Praticou, destarte, os crimes 
imputado-lhes na denúncia.

CLAUDEMIR ANTÔNIO DE MATOS:
Deve ser absolvido.
Funcionário público municipal desde 1993. Foi colocado, pelo então prefeito SERGIO 

PINAFI, na comissão de licitação, de modo oportunista, sendo conduzido, manipulado e ludi-
briado por SÉRGIO PINAFI e SIDNEY FLORES.

Não me convenço da autoria criminosa de CLAUDEMIR.
E certo que o co-réu RICARDO MANOEL, também funcionário da comissão da licita-

ção, declarou, em juízo que de fato praticamente não atuou nos procedimentos licitatórios e 
que as poucas vezes que atuou fora chamado por CLAUDEMIR para acompanhar a abertura 
dos editais.

Declarou CLAUDEMIR (fls. 5143/5146), convincentemente, que cumpria um procedi-
mento definido pelos réus SÉRGIO PINAFI e SIDNEY FLORES.

Depõe a favor de CLAUDEMIR o fato dele ter solicitado ao setor de engenharia e à 
FT, empresa administradora das obras, a revisão da planilha de materiais a serem utiliza-
dos nas obras, uma vez que representantes de algumas empresas estavam reclamando do 
superdimensionamento. Quando ele soube – é o que declarou -, da ligação de PINAFI com 
FRANCISCO (da FT), bem como que as empresas que vinham ganhando as licitações perten-
ciam à FT, já era tarde, não mais trabalhando em alguma licitação.

Com efeito, a acusação mais acentuada que pesa sobre ele é a do desmembramento 
da licitação de terraplanagem no empreendimento Pirapozinho “D” (item 03 da acusação). 
Convenceu-me as explicações, a respeito, de CLAUDEMIR, discordando da ordem de PINAFI 
de seccionar a licitação, ouvindo de PINAFI uma bronca. Esse convencimento, da inocência 
de CLAUDEMIR, não foi revertido pela instrução processual, não se produzindo provas con-
tra CLAUDEMIR a alicerçar sua condenação.

CLAUDEMIR aparentou dizer a verdade, tirando-se de suas declarações fatos incrimi-
nadores do réu SÉRGIO PINAFI.

No tópico aberto para o co-réu RICARDO, colega de comissão de CLAUDEMIR, tece-
rei outros comentários sobre quem capitaneava as licitações, adiantando ser os réus SERGIO 
PINAFI, SIDNEY FLORES e DEJAIR BISTAFA, esse trio.

RICARDO MANOEL DOS SANTOS:
Responde pelo fato 02 da denúncia.
Deve ser absolvido.
É genro de Pinafi.
Membro da comissão de municipal de licitação.
Teria concorrido para a fraude da Tomada de Preços N.º 05/03. Como membro da 

comissão municipal de licitação, teria constado do respectivo edital, a pedido dos denuncia-
dos FRANCISCO EMÍLIO DE OLIVEIRA e CARLOS EDUARDO SAMPAIO KAUFFMANN, algu-
mas exigências que impediram a participação de outros concorrentes.

Objetivou-se, com o desdobramento dessa licitação, reduzir o valor dos contratos e 
por conseguinte afastar a exigência da modalidade tomada de preços.

Inconcusso que SÉRGIO PINAFI estava cooptado pelo esquema.
João Degair Favareto, engenheiro civil da Prefeitura de Pirapozinho, concursado, con-

tando com dez anos de serviço público, foi arrolado como testemunha por ter participado 
da elaboração dos projetos para a construção de conjuntos habitacionais. Confirmou ele, 
na Delegacia de Polícia, o esquema discorrido no início desta sentença, resumidamente o 
gerenciamento das obras pela empresa “FT”, do réu FRANCISCO, a qual elaborava a pla-
nilha de quantidade de material. Nesta planilha, que corriqueiramente lhe era apresentada 
pelo próprio réu FRANCISCO, da FT, lançava Favareto o timbre da Prefeitura, passando a 
servir de guia para a licitação. Percebeu uma quantidade, na planilha, superior ao que seria 
necessário, enfatizando que o Prefeito, o réu SÉRGIO PINAFI, recomendava-lhe que seguisse 
tal procedimento. A propósito de pedidos do réu PINAFI, na qualidade de Prefeito, informou 
que este lhe determinou para requisitar 2000 horas de serviço de máquina para o serviço 
de terraplenagem do empreendimento “Pirapozinho D”, quando, no máximo, se chegaria 
a 1000 horas. Informou que a ordem procedia do Prefeito e do chefe do setor de compras, 
no caso do réu SIDNEI FLORES (depoimentos de fls. 2663/2667, 2668/2670, 2574/2575 e 
3382/3383). Em Juízo João Degair se manteve praticamente na íntegra essas informações, 
com pequenas divergências, próprias da extensão dos fatos. Sobre a solicitação de horas a 
mais do serviço de terraplenagem, disse em juízo que chegou a ficar a irado com a tentativa 
de que ele vistasse horas desnecessárias, conversando, sobre isso, com o réu SIDNEY FLO-
RES, responsável pelo setor de licitação.

Procurou a defesa dos réus DEJAIR, SERGIO PINAFI e SIDNEY FLORES, justificar as 
horas a mais trabalhadas no conjunto “Pirapozinho D”, fazendo ouvir a testemunha Jaime 
Simões Pato (fls. 8585/8592), encarregado do pessoal que operavam as máquinas. Disse 
Jaime que cerca de 50% da terraplenagem do conjunto “D” foi feito sobre terreno muito 
duro, aumentando a carga horária das máquinas. Não se justifica, contudo, a requisição de 
2000 horas quando, pelo controle de João Degair, não chegou a 1000. A propósito, disse 
Jaime que não controlava o horário de trabalho das máquinas.

Tanto na Carta-Convite n. 17/06, como na Carta-Convite n. 14/06, o acusado Sérgio 
Pinaffi, flagrado em diversas interceptações telefônicas autorizadas pela justiça pedindo 
propina para o réu Francisco Emílio de Oliveira, foi quem “selecionou” as empresas convi-
dadas (fls. 5144/5146, vol. 26º).

Cito trecho das declarações de CLAUDEMIR MATOS:
“Quem escolheu as empresas para as quais seriam dirigidas as cartas-convite foi o 

Sr. Prefeito Municipal, Sr. Sérgio Pinaffi. Isso eu quero deixar claro, que era o Sr. Sérgio Pina-
ffi quem escolhia as empresas” (fls. 5144).    

Sobre a fraude sobre o caráter competitivo da Carta-convite n.º 02/03, realizada 
para a aquisição de materiais de construção para a produção de 201 (duzentos e uma) 
unidades habitacionais pelo regime de autoconstrução, no empreendimento denominado 
Pirapozinho “D”, relatou a testemunha João Degair Favareto, engenheiro civil, funcionário 
público do município de Pirapozinho, encarregado do Setor de Engenharia, que SÉRGIO 
PINAFFI cobrava do setor as planilhas. Cito trecho do depoimento: “Era ele que cobrava da 
gente as planilhas, ‘não vieram?, o prazo é curto’, a gente tinha que correr atrás da empresa 
para que mandasse a planilha com mais tempo pra gente fazer a licitação (...) sim, realmen-
te a gente conversou sobre isso daí, ele falou ‘a empresa tem experiência com conjuntos, vai 
passar certinho, não fica preocupado não” (fls. 7928/7229, vol. 40).

Praticou o réu SERGIO PINAFFI os delitos a ele imputados, com exceção da acusação 
de crime de responsabilidade tipificado no artigo 1º, inciso I, do Dec.Lei 201/67.

Pelos atos praticados, praticou o réu SERGIO crime de associação em quadrilha, 
fraude à licitação (art. 90 da Lei n. 8.666/93) e corrupção passiva (art. 317 do CP). Não se 
sustenta, contudo, a acusação de desvio de dinheiro público, mesmo porque absorvida pelas 
demais.

DEJAIR BISTAFFA:
Acusado nos fatos 01, 05 e 16 da denúncia.
Autoriza-se sua condenação somente pela acusação do item 05 da denúncia, pela 

fraude ao caráter competitivo da Carta-convite nº 04/06, realizada para a contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de administração de obra e treinamento 
de mutirantes em canteiro do empreendimento denominado “Pirapozinho E”.

A fraude foi praticada com seu auxílio.
Era da comissão de compras e cunhado do ex-prefeito Sérgio Pinaffi.
Negou, em interrogatório judicial, ter entregue cartas-convites (fls. 5079/5086).
É desmentido, neste particular, pelos réus RICARDO MANOEL DOS SANTOS e 

CLAUDEMIR ANTONIO DE MATOS, interrogados na polícia (fls. 4888/4890, 2702/2706 e 
3663/3664), que afirmaram que DEJAIR e SIDNEY eram os encarregados dos envios das 
cartas-convite. Em Juízo, RICARDO tentou amenizar o impacto de sua declaração de que 
SIDNEI e DEJAIR entregavam as cartas-convites, dizendo que tirou essa conclusão somente 
por documentos. De toda sorte, manteve a afirmação de que eles entregavam.

De fato, enquanto o acusado Sérgio Pinaffi foi corrompido pelo grupo para viabilizar 
a fraude em questão, determinou ao réu Dejair Bistaffa que colaborasse no esquema frau-
dulento, simulando a entrega das cartas-convite às empresas por ele indicadas (fls. 341/346 
do I. Policial 116/07, vol. II).

 
Por somente esse ato, não me convenço de ter ele se associado, na acepção jurídica 

do crime de associação em quadrilha, ao esquema criminoso.
Não se sustenta, também, a acusação de corrupção passiva descrita no item “16” 

da denúncia, onde consta que DEJAIR teria sido o intermediário para que o co-réu SERGIO 
PINAFFI recebesse, numa das vezes, propina da FT.

O fato de constar numa conversa telefônica que SERGIO PINAFFI solicitou R$ 
5.000,00, em contato com FRANCISCO EMILIO, importância que deveria ser paga por inter-
médio de DEJAIR BISTAFFA, não incrimina, por si só, a este. 
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. não sabe quanto paga para o contador da empresa, apesar de afirmar que mensal-
mente lhe paga, pessoalmente, em dinheiro.

Praticou, logo, o delito imputado no item 11, atuando na fraude ao caráter compe-
titivo do Pregão Presencial n. 16/06, realizado para a aquisição de materiais de construção 
para a produção de 18 (dezoito) unidades habitacionais do Conjunto Habitacional Pirapo-
zinho “E”, e 33 (trinta e três) unidades do Conjunto Habitacional Pirapozinho “E2”, pelo 
regime de autoconstrução. Valendo de uma planilha quantitativa superfaturada de matérias 
para produção das unidades habitacionais dos empreendimentos “E” e “E2”, a empresa 
do réu, criada pelo grupo criminoso, apresentou preço baixo. Ainda, sabia que a forneceria 
quantidade inferior, tudo adrede preparado.

Não se associou em quadrilha, mas sim atendeu a um comanda de duas pessoas, no 
caso de seu marido LOURIVAL e FRANCISCO, seu patrão.

A acusação de falso será absorvida, em tópico mais abaixo, pela fraude.
Quanto ao fato descrito no item 14 da denúncia – falsidade ideológica -, não extraio 

dos autos provas a incriminar LUCÍLIA.
AMÉLIO LUÍS BALSAN: vulgo “Gaúcho”.
Será condenado por fraude à licitação, por incursão ao artigo 90 da Lei 8.666/93.
Proprietário da empresa “GAÚCHO COMERCIO DE MADEIRAS”.
Demonstrado que abriu a empresa citada acima para participar, de forma fraudulen-

ta, de licitações para construção dos conjuntos habitacionais da CDHU.
Declarou, em juízo (fls. 5140/5142), ter aberto a serraria somente há um ano. Abriu-

a, portanto, para de pronto participar e ganhar licitações, para fornecimento de madeira.
Conhecia o co-réu FRANCISCO desde 1983. Comentou sobre uma estranha história 

de FRANCISCO ter-lhe ficado devendo uma quantia, tempos atrás, compensando-lhe com 
um também estranho aval.

Confirma FRANCISCO o contato próximo com a FT quando afirma ter recebido cópia 
do laudo de análise de qualidade de sua madeira com Patrícia, funcionária da FT.

Não é de se acreditar que não soubesse da qualidade de madeira que deveria forne-
cer.

Praticou, logo, o delito imputado no item 11.   
AMAURI ARNALDO MONTEIRO: vulgo “VM”.
   
Acusado de ter praticado os fatos criminosos descritos nos itens 01, 11, 12, 14 e 22 

da denúncia.
Será condenado por fraude à licitação, por incursão ao artigo 90 da Lei 8.666/93.
Proprietário da empresa “VM Materiais para Construção”, que está em nome de sua 

filha HELEN e esposa RITA, empresa ligada à fraude.
É mais um das pessoas ligadas ao co-réu FRANCISCO que se prestou a ceder o nome 

para se abrir um empresa, voltada unicamente para fornecer material para a construção das 
casas do CDHU, porém em esquema fraudulento.

  
Funcionário da empresa FT, conforme admitido pelo próprio réu FRANCISCO. Com 

efeito, foi funcionário da empresa FT por cinco anos, conforme ele próprio informa (fls. 
7392). Montou a empresa “VM” na cidade de Regente Feijó, a mesma (cidade) de FRANCIS-
CO, fortalecendo a suspeita inicial da empresa ter sido engendrada por FRANCISCO, suspei-
ta transformada em certeza.

Presente na FT. Tinha autonomia para pegar dinheiro na boca do caixa da FT, infor-
mação prestada pela testemunha Hélio (fls. 4713).

Praticou, logo, o delito imputado no item 11.   
Quanto ao fato descrito no item 14 da denúncia – falsidade ideológica -, não extraio 

dos autos provas a incriminar LOURIVAL.
   
OSVALDO JOSÉ VANCINE:
Denunciado como incurso no artigo 90 da Lei 8.666/93, por duas vezes. E por isso 

será condenado, por fraude à licitação, por duas vezes, em crime continuado.
É réu confesso nesses dois crimes.
Relatou que como sua empresa sem atividade procurou CARLOS KAUFFMANN, por 

saber que era da empresa FT e atuava no ramo da construção civil, oferecendo-lhe a empre-
sa “Jovan”. Disse CARLOS KAUFFMANN que teria, sim, interesse na empresa. Alimentando 
a expectativa de compra, CARLOS pediu à VANCINE que assinasse propostas em branco, 
tendo atendido VANCINE, confirmando VANCINE que não participou das licitações, somente 
assinando as propostas (fls. 2697/2699 e 7428/7429).

Em juízo, longe de qualquer dúvida sobre a expressão de vontade e realidade das 
informações prestadas pelo réu, livre de qualquer vício de consentimento, torneou a confes-
sar sua participação:

“Que de fato, pelo denunciado CARLOS AEDUARDO KAUFFMANN lhe foram apre-
sentadas, em duas oportunidades, duas cartas convites, ambas da Prefeitura de Pirapozinho. 
Nas duas ocasiões limitou-se a assinar os documentos, atendendo ao pedido de Carlos 
Eduardo. As cartas já estavam preenchidas... Alega que em virtude da dificuldade financeira 
de sua empresa resolveu vendê-la...No entanto, até mesmo com o intuito de agradá-lo, e 
conseguir efetivar a venda de sua empresa, acabou atendendo a pedido dele e assinado 
as cartas convites...Na ocasião Carlos chegou a informar ao interrogando a finalidade dos 
documentos que estava assinando, que visavam justamente fraudar licitações” (fls. 7429) 
(grifei).

AFONSO JORGE MARTINHO JERONYMO:
Acusado da práticas dos fatos criminosos descritos nos itens 05, 06, 07 e 08 da 

denúncia, todas por fraude à licitação, conduta tipificada no artigo 90 da Lei 8.666/93.
Não há prova para sua condenação.
Proprietário da empresa “AJMJ – Engenharia Comércio e Serviço Ltda”. Seria, pela 

acusação, um “concorrente de fachada” da licitação.
  
Participou do certame carta-convite referente ao conjunto “Pirapozinho D”.
Segundo a denúncia, conforme colocado em seu item 05, os denunciados OSVALDO 

JOSÉ VANCINE (representante de uma das empresas convidadas, a saber, Jovan Construtora 
LTDA) e AFONSO JORGE MARTINHO JERONYMO, representante da outra empresa (declina-

Concluo, ao final da instrução processual, que RICARDO fora colocado na comissão 
de licitação, sendo genro de PINAFI, somente para preencher um posto de confiança, em 
nepotismo, uma figura alheia à função que ocupava.  

Declarou que participava somente da abertura dos envelopes, por uma questão de 
formalidade. Atuava, sim, na garagem municipal.

Com efeito, demonstrou-se que os procedimentos licitatórios eram conduzidos por 
SIDNEY FLORES e DEJAIR BISTAVA, os encarregados do setor de compras de Prefeitura, 
conjuntamente com SÉRGIO PINAFI. SIDNEY e DEJAIR ocupavam-se de função estranha às 
quais eram lotados, deixando o Sr. Prefeito Municipal, no setor próprio de licitação, pessoas 
alheias ao que de fato ocorria.

Evidente que RICARDO mentiu em juízo ao tentar esclarecer que quando disse, no 
interrogatório policial, que SIDNEY e DEJAIR entregavam as cartas-convites, o fez somente 
por documentos que compulsava naquele ato (interrogatório). Mas essa mentira não altera 
sua sorte processual.

Assegurou CLAUDEMIR ANTONIO DE MATOS (fls. 5146), o parceiro de RICARDO na 
comissão de licitação, que RICARDO de fato nunca teve participação da elaboração dos 
editais.

DONOS DE EMPRESAS DE FACHADA:
  
EDSON MENEZES:
Acusado de se associar-se à quadrilha e do crime de falsificação de documento 

público, tipificado no artigo 297 do CP, item 15 da denúncia.
Deve ser condenado pela acusação de associação em quadrilha. A acusação de falso 

será absorvida, em tópico mais abaixo, pela fraude.
Presidente, de fachada (empresa seu nome), da Associação Habitar, é o proprietário 

contratual da empresa Êxodo e mestre de obras da FT.
É mestre de obras da FT, fato admitido (fls. 4076).
A empresa em seu nome, a Êxodo, na verdade é de FRANCISCO.
Ouvido em Juízo, a testemunha Oséas Arlindo Lima (fls. 7912/7920) relatou a trans-

ferência da empresa “ÊXODO” para o réu EDSON MENEZES, informando que o interesse de 
EDSON era justamente participar de licitações (fls. 7916).

   
Confirma o co-réu OSVALDO VANCINE que o réu EDSON fica na empresa HABITAR, 

esta de propriedade do FRANCISCO (fls. 2698).
   
LOURIVAL MONTI:
Acusado da prática dos fatos criminosos descritos nos itens 01, 11, 12 e 14 da 

denúncia.
Será condenado por fraude à licitação, por incursão ao artigo 90 da Lei 8.666/93.
Funcionário da FT. Segundo FRANCISCO, LOURIVAL é encarregado da FT.
Abriu uma empresa, a “Monti Materiais para Construção ME”, participando de 

outra, em nome de sua esposa (ler título abaixo), empresas abertas para fraudar o caráter 
competitivo das licitações.

Sendo funcionário da FT, é certo que a empresa fora aberta a pedido de FRANCISCO, 
seu patrão.

Declarou LOURIVAL, em juízo (fls. 5115/5124), praticamente não ter movimentado 
a empresa. Vendeu, porém, para a Prefeitura Municipal, como deveria ser, de acordo com o 
propósito ilícito. Mesmo durante o funcionamento de sua empresa continuou trabalhando 
para a FT.

Evidente que a empresa aberta em seu nome era regida por FRANCISCO.
Praticou, logo, o delito imputado no item 11, atuando na fraude ao caráter compe-

titivo do Pregão Presencial n. 16/06, realizado para a aquisição de materiais de construção 
para a produção de 18 (dezoito) unidades habitacionais do Conjunto Habitacional Pirapo-
zinho “E”, e 33 (trinta e três) unidades do Conjunto Habitacional Pirapozinho “E2”, pelo 
regime de autoconstrução. Valendo de uma planilha quantitativa superfaturada de matérias 
para produção das unidades habitacionais dos empreendimentos “E” e “E2”, a empresa 
do réu, criada pelo grupo criminoso, apresentou preço baixo. Ainda, sabia que a forneceria 
quantidade inferior, tudo adrede preparado.

Não se associou em quadrilha, mas sim atendeu a um comando de uma pessoa, 
FRANCISCO, seu patrão.

Quanto ao fato descrito no item 14 da denúncia – falsidade ideológica -, não extraio 
dos autos provas a incriminar LOURIVAL. 

  
LUCILIA FERNANDES DE SOUZA:
Acusada da prática dos fatos criminosos descritos nos itens 01, 11, 12, 14 e 22 da 

denúncia.
Será condenado por fraude à licitação, por incursão ao artigo 90 da Lei 8.666/93.
Esposa de Lourival. Possuir uma empresa de fachada em seu nome, que leva seu 

nome, ME.
Interrogada em Juízo (fls. 5125/5137), não conseguiu fazer crer que a empresa 

lhe pertencesse de fato. Ao contrário, deixou inequívoco que alguém estava por trás, esse 
alguém só podendo ser o réu FRANCISCO, esposo de seu marido, o também réu LOURIVAL 
MONTI.

Aberta a empresa, que leva o nome de Lucília, em meados de 2005, ganhou várias 
licitações, como de Iepê, Mirante e Pirapozinho, para o fornecimento de vidros, tendo con-
corrido com as empresas Monte Alto (é do grupo), Virgili e Monteiro (é do réu Amauri), 
dentre outras.

Eis as evidências de que a empresa não é gerida por ela:
. quem teve a idéia de abri-la foi seu marido, funcionário do FRANCISCO:
. não sabe o nome do funcionário da empresa;
. o funcionário da empresa foi contratado pelo contador que abriu a empresa, por 

um tal de Joaquim;
. não sabe o custo aproximado mensal para manter essa empresa aberta;
. essa empresa praticamente não chegou a efetuar vendas, ficando em compasso de 

espera do fornecimento de vidros para os conjuntos habitacionais do CDHU;
. seu dinheiro seria consumido por uma empresa aberta mas sem venda alguma;
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- 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 18 dias-multa, para o crime tipifica-
do no artigo 1º, incisos V e VI, da Lei 9.613/98;

Pelas razões declinadas para a fixação da pena base, fixo, para o delito punido com 
detenção, o regime prisional semi-aberto e para os de reclusão o regime prisional fechado, 
devendo, na execução, observar o disposto no artigo 76 do Código Penal e 111 da Lei das 
Execuções Penais.

Do não direito de recorrer em liberdade pela necessidade de uma prisão:
Não se ignora que o STF decidiu recentemente pela possibilidade de que um réu 

condenado possa recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença —quando 
não cabem mais recursos. De acordo com o Supremo, um réu condenado em primeira ins-
tância só será preso após a condenação final.

Não afastou, contudo, mesmo porque com previsão “ex vi legis”, a possibilidade de 
prisão quando presentes motivos objetivos; quando se decretaria uma prisão preventiva.

Com efeito, consoante reafirmado recentemente (25/06/09) pelo Superior Tribunal 
de Justiça, “por força do princípio constitucional da presunção de inocência, as prisões de 
natureza cautelar – assim entendidas as que antecedem o trânsito em julgado da decisão 
condenatória –, são medidas de índole excepcional, que somente podem ser decretadas 
(ou mantidas) caso venham acompanhadas de efetiva fundamentação”. (STJ, 6ª turma, HC 
113567/RJ - Habeas Corpus 2008/0180785-1, Ministro OG FERNANDES, DJe 03/08/2009).

Pois bem.
FRANCISCO, como anotado, foi o mentor maior do esquema. Em liberdade repre-

senta uma ameaça à ordem pública, dado o poder de articulação de esquema criminoso e 
facilidade de arregimentação de parceiros. Ainda, sua prisão é de interesse para a certeza 
da execução da lei penal, uma vez que sua pena somou 13 anos de prisão. Não lhe concedo, 
destarte, o direito de apelar em liberdade.

Expeça-se mandado de prisão.
Fixo o valor do dia-multa, ante a aparente condição financeira do réu tirada dos 

autos, em 02 (dois) salários mínimos vigente ao tempo da intimação desta sentença, atuali-
zados desde então.

CELSO HIDEMI NISHIMOTO:
Atendendo as circunstâncias judiciais expostas no artigo 59 do Código Penal, consi-

derando o reconhecimento, nesta sentença, da estreita ligação de CELSO com FRANCISCO, 
mantendo sociedade com este, havendo delatos de fazer o pagamento de propinas (fls. 
4712), tendo atuação de alçada no grupo criminoso, reproduzindo, no mais, as conside-
rações lançadas para a fixação da pena do réu FRANCISCO, sobre as consequências dos 
ilícitos, fixo as penas bases em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, portanto em 01 (um) 
ano e 04 (quatro) meses de reclusão para o crime do artigo 288 do CP e 02 (dois) anos e 08 
(oito) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa para o crime tipificado no artigo 90 da Lei 
n. 8.666/93.

Na segunda fase da dosagem da pena coloco não haver circunstâncias atenuantes 
ou agravantes. Na terceira e última fase, na qual incide as causas de aumento ou dimi-
nuição da pena, deve-se acrescer a pena do crime tipificado no artigo 90 da Lei 8.666/93 
(fraude à licitação), pela regra do artigo 71 do CP (crime continuado), pelo que aumento a 
pena de 1/6 (um sexto), perfazendo, então, 03 (três) anos e 01 (um) mês de detenção e 15 
dias-multa, tornando-a definitiva à míngua de causas modificadoras.

Assim, CONDENO o réu CELSO HIDEMI HISHIMOTO a:
- 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, para o crime tipificado no artigo 288 

do CP;
- 03 (três) anos e 01 (um) mês de detenção e 15 dias-multa, para o crime tipificado 

no artigo 90 da Lei n. 8.666/93;
  
Pelas razões declinadas para a fixação da pena base, fixo, para o delito punido com 

detenção, o regime prisional semi-aberto e para o de reclusão o regime prisional fechado, 
devendo, na execução, observar o disposto no artigo 76 do Código Penal e 111 da Lei das 
Execuções Penais. E também pelos motivos declinados, não faz o réu jus a substituição da 
pena privativa de liberdade ou obtenção de sursis.

Poderá apelar em liberdade.
Fixo o valor do dia-multa, ante a aparente condição financeira do réu tirada dos 

autos, em 02 (dois) salários mínimo vigente ao tempo da intimação desta sentença, atuali-
zados desde então.

JOVEN MARCOS
  
Atenderei as circunstâncias judiciais expostas no artigo 59 do Código Penal. O 

réu tem curso superior (engenheiro civil), pessoa instruída, utilizando sua instrução para 
o crime. Faz parte da espinha dorsal da organização criminosa, parceiro intelectual de 
FRANCISCO. Reproduzo, no mais, as considerações lançadas para a fixação da pena do réu 
FRANCISCO, sobre as consequências dos ilícitos. Fixarei a pena base do crime de formação 
de quadrilha (artigo 288 do CP) no dobro da mínima, exatamente no meio termo entre o 
máximo e mínimo previsto para esse tipo penal, portanto em 02 (dois) anos de reclusão. 
Para o outro delito pelo qual é condenado o réu, tipificado no artigo 1º, incisos V e VI, da Lei 
9.613/98, fixo a pena base na metade acima da mínima, portanto e 04 (quatro) anos e 06 
(seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Dei um tratamento diferenciado, na fixação da pena, para o crime de formação de 
quadrilha, para uma melhor proporção na fixação da pena, considerando as disparidades 
entre as penas mínimas e máximas previstas para cada tipo penal. Ainda, por ter sido o 
delito que reuniu muitos acusados. Acusações particulares à parte, a formação de quadrilha 
envolveu percentual expressiva de réus que estão sendo condenados nesta sentença.

Na segunda fase da dosagem da pena coloco não haver circunstâncias atenuantes 
ou agravantes. Na terceira e última fase, na qual incide as causas de aumento ou diminui-
ção da pena, deve-se acrescer a pena do crime tipificado no artigo 1º, incisos V e VI, da Lei 
9.613/98 pela regra do artigo 71 do CP, pelo que acresço de 1/6 (um sexto), perfazendo-se 
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 18 dias-multa. 

Assim, CONDENO o réu JOVEN MARCOS a:
- 02 (dois) anos de reclusão, para o crime tipificado no artigo 288 do CP;
- 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 18 dias-multa, para o crime tipifica-

do no artigo 1º, incisos V e VI, da Lei 9.613/98.  

da supra), assinaram as propostas da Carta-convite n. 04/06 da Prefeitura de Pirapozinho, a 
pedido do denunciado CARLOS EDUARDO SAMPAIO KAUFFMANN, que lhes apresentou um 
documento em branco.

Nega o réu a acusação (fls. 7406).
Interrogado na fase policial (fls. 2700/2701) comprometeu o grupo envolvido nas 

licitações. Ali, mostrando-lhe a carta convite nº 04/06, em nome de sua empresa, respondeu 
(“in verbis”): “Informa que os documentos são falsos, ele não lançou sua assinatura em tais 
papéis, nunca preencheu tal carta convite, não recebeu o documento descrito, a letra não é 
sua...que nunca participou de tal licitação”.

Em juízo disse que, na Delegacia de Polícia, não conseguiu identificar sua assinatura 
pela fraqueza da impressão.

Certo é que, à teor do laudo de exame pericial juntado às fls. 2162/2168, a assina-
tura constante dos recibos de entrega da carta-convite n. 04/06 não partiu do punho do réu 
AFONSO, o que enfraquece a acusação contra sua pessoa.

Disse AFONSO, na fase policial, ao se lhe mostrar o documento, que a assinatura não 
era sua (fls. 2700). Não se sabe, contudo, como que obtiveram o documento e quem falsi-
ficou a assinatura. Pela falsificação da assinatura, não se comprovando a concorrência do 
réu, não se autoriza incriminar o réu pelas acusações que lhe foram atribuídas.

Assim como com relação ao réu PAULO SARQUIS, não se demonstrou uma ligação 
próxima de CHICO, assim esvaziando a acusação.

PAULO ANTÔNIO SARQUIS PINTO:
Acusado de ter praticado os fatos criminosos descritos nos itens 07 e 08 da denún-

cia.
Não há prova para sua condenação.
   
Proprietário de uma construtora. Proprietário da empresa “Turim Ltda ME”. Seria, 

pela acusação, um “concorrente de fachada” da licitação.
 
Nega a acusação (fls. 7259/7261).

Participou do certame carta-convite referente ao conjunto “Pirapozinho D”. Partici-
pou da licitação nº 1706 em Pirapozinho.

Pesa a seu favor o fato de sua empresa ser antiga, sendo aberta no ano de 1990. 
Ainda, não se demonstrou uma ligação próxima de CHICO, assim esvaziando a acusação. 
Com efeito, PAULO foi uma figura nova na denúncia, não tendo sido indiciado no início e 
não se pedindo sua prisão.

Tem-se, contra o réu PAULO, de mais contundente, o fato de ter aceitado assinar car-
tas convites para o co-réu ARTHUR, informação confirmada por PAULO na fase policial. Mas 
ali mesmo, na fase policial, deu uma explicação para esse fato, dizendo que fora abordado 
fora de sua empresa, portanto em ambiente informal, quando vistoriava uma obra, não 
sabendo do propósito da fraude em licitação (fls. 3587/3589).

No contexto da instrução processual, a absolvição se lhe apresenta.
ÁLVARO JOSÉ BOTINI:
Com relação à ALVARO BOTINI, o processo fora SUSPENSO NO ARTIGO 89 da Lei 

9099/95.
DAS PENAS:
FRANCISCO EMÍLIO DE OLIVEIRA:
  
Atendendo as circunstâncias judiciais expostas no artigo 59 do Código Penal, consi-

derando que o réu FRANCISCO foi o organizador maior do esquema de fraude ao dinheiro 
público, o mentor, prejudicando carentes e humildes mutuários, bem como a sociedade em 
si (quem se apropria de dinheiro público lesa toda a sociedade); considerando a expressi-
vo prejuízo causado aos cofres públicos e o prejuízo moral que se difundiu do esquema, 
causando indignação e descrença não só à mutuários como à todo cidadão; considerando 
retardamento provocado nas obras e consequente retardamento da expectativa de muitos 
carentes de obterem a sonhada casa, o que é uma frustração; considerando a estrutura 
montada pela quadrilha para se enriquecer ilicitamente com dinheiro público, abrindo-se 
muitas empresas de fachada, contando com a participação de muitas pessoas, estrategica-
mente escolhidas para o êxito da empreitada criminosa, envolvendo profissionais de nível 
superior, como engenheiros e advogados, cooptando e corrompendo agentes públicos, fixa-
rei a pena base do crime de formação de quadrilha (artigo 288 do CP) no máximo, portanto 
em 03 (três) anos de reclusão. Quanto os demais delitos por ele praticado, fixarei as penas 
bases na metade acima da mínima, portanto em 03 (três) anos de detenção e 15 (quinze) 
dias-multa para o crime tipificado no artigo 90 da Lei n. 8.666/93 e 04 (quatro) anos e 06 
(seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa para o crime tipificado no artigo 1º, inci-
sos V e VI, da Lei 9.613/98.

Dei um tratamento diferenciado, na fixação da pena, para o crime de formação de 
quadrilha, para uma melhor proporção na fixação da pena, considerando as disparidades 
entre as penas mínimas e máximas previstas para cada tipo penal. Ainda, por ter sido o 
delito que reuniu muitos acusados. Acusações particulares à parte, a formação de quadrilha 
envolveu percentual expressiva de réus que estão sendo condenados nesta sentença.

Na segunda fase da dosagem da pena coloco não haver circunstâncias atenuantes 
ou agravantes. Na terceira e última fase, na qual incide as causas de aumento ou diminui-
ção da pena, deve-se acrescer a pena do crime tipificado no artigo 90 da Lei 8.666/93 (frau-
de à licitação), pela regra do artigo 71 do CP (crime continuado). Considerando o expressivo 
número de delitos praticados de fraude à licitação, nove, aumento pena no máximo permi-
tido, de 2/3, perfazendo, então, 05 (cinco) anos de detenção e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Também se deve acrescer a pena do crime tipificado no artigo 1º, incisos V e VI, da 
Lei 9.613/98, pela regra do artigo 71 do CP (crime continuado). Aumento a pena, conside-
rando a quantidade de delitos praticados, três, de 1/6, perfazendo, então 05 (cinco) anos e 
03 (três) meses de reclusão e 18 dias-multa.

Assim, CONDENO o réu FRANCISCO EMÍLIO DE OLIVEIRA a:
- 03 (três) anos de reclusão, para o crime tipificado no artigo 288 do CP;
- 05 (cinco) anos de detenção e 22 (vinte e dois) dias-multa, para o crime tipificado 

no artigo 90 da Lei n. 8.666/93;
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Fixo o valor do dia-multa, ante a condição financeira do réu, em 1/30 (um trigésimo) do 
salário mínimo vigente ao tempo da intimação desta sentença, atualizados desde então.

Presentes os requisitos do artigo 44, I, do CP, substituo a pena privativa de liberdade 
por duas restritivas de direito (art. 44, § 2º, CP), uma na espécie de prestação de serviço à 
comunidade (art. 43, VI, do CP), pelo mesmo prazo (art. 55 – CP). A prestação de serviço à 
comunidade obedecerá aos ditames do artigo 46 e parágrafos do Código Penal, a serem 
estabelecidas quando da execução. A outra consistente em prestação pecuniária (art. 43, 
I, do CP), consistente no pagamento de 01 (um) salário-mínimo (art. 45, par. 1º, do CP) em 
favor de instituição beneficente a ser escolhida pelo juízo da execução.

     
MÁRIO ANTONIO DALE VEDOVE MORENO
     
Atenderei as circunstâncias judiciais expostas no artigo 59 do Código Penal. O réu 

tem curso superior, sendo engenheiro civil (fls. 4053), pessoa instruída, utilizando sua ins-
trução para o crime. Foi peça importante no esquema criminoso (fiscal das obras), traindo 
a confiança de fiscal de obras de interesse de classe carente da população, deixando-se 
corromper. Reproduzo, no mais, as considerações lançadas para a fixação da pena do réu 
FRANCISCO, sobre as consequências dos ilícitos, como paralisação das obras.

 
Fixarei a pena base do crime de formação de quadrilha (artigo 288 do CP) no dobro 

da mínima, exatamente no meio termo entre o máximo e mínimo previsto para esse tipo 
penal, portanto em 02 (dois) anos de reclusão. Para o outro delito pelo qual é con-
denado o réu, tipificado no artigo 1º, incisos V e VII, da Lei 9.613/98, fixo a pena base na 
metade acima da mínima, portanto e 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 
(quinze) dias-multa, tornando-as definitivas à míngua de causas modificadoras.

Assim, CONDENO o réu MÁRIO ANTONIO DALE VEDOVE MORENO a:
- 02 (dois) anos de reclusão, para o crime tipificado no artigo 288 do CP;
- 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, para o 

crime tipificado no artigo 1º, incisos V e VII, da Lei 9.613/98.  
Pelas razões declinadas para a fixação da pena base, fixo o regime fechado para o 

cumprimento da pena de reclusão. E também pelos motivos declinados, não faz o réu jus a 
substituição da pena privativa de liberdade ou obtenção de sursis.

Poderá apelar em liberdade.
Fixo o valor do dia-multa, ante a aparente condição financeira do réu que se extrai 

dos autos, em 02 (dois) salários mínimo vigente ao tempo da intimação desta sentença, atu-
alizados desde então.

CLIMÉRIO DE TOLEDO PEREITA:
     
Atenderei as circunstâncias judiciais expostas no artigo 59 do Código Penal. O réu 

tem curso superior (engenheiro), pessoa instruída, utilizando sua instrução para o crime. Foi 
peça importante no esquema criminoso (coordenador regional do CDHU, responsável pela 
ratificação das medições e fiscalizações das obras), traindo a confiança de fiscal de obras 
de interesse de classe carente da população, deixando-se corromper. Reproduzo, no mais, as 
considerações lançadas para a fixação da pena do réu FRANCISCO, sobre as consequências 
dos ilícitos, como paralisação das obras.

  
Por isso, fixarei a pena base do crime de formação de quadrilha (artigo 288 do CP) 

no dobro da mínima, exatamente no meio termo entre o máximo e mínimo previsto para 
esse tipo penal, portanto em 02 (dois) anos de reclusão, tornando-a definitivas à 
míngua de causas modificadoras.

Assim, CONDENO o réu CLIMÉRIO DE TOLEDO PEREITA à pena de 02 (dois) anos de 
reclusão pelo crime de associação em quadrilha.

Pelas razões declinadas para a fixação da pena base, fixo o regime fechado para o 
cumprimento da pena de reclusão. E também pelos motivos declinados, não faz o réu jus a 
substituição da pena privativa de liberdade ou obtenção de sursis.

Poderá apelar em liberdade.
REINALDO DE GALLES:
Atenderei as circunstâncias judiciais expostas no artigo 59 do Código Penal. O réu 

tem curso superior (engenheiro), pessoa instruída, utilizando sua instrução para o crime. Foi 
peça importante no esquema criminoso (incumbido de fazer medições nos conjuntos habita-
cionais), traindo a confiança de fiscal de obras de interesse de classe carente da população, 
deixando-se corromper. Reproduzo, no mais, as considerações lançadas para a fixação da 
pena do réu FRANCISCO, sobre as consequências dos ilícitos, como paralisação das obras.

  
Por isso, fixarei a pena base do crime de formação de quadrilha (artigo 288 do CP) 

no dobro da mínima, exatamente no meio termo entre o máximo e mínimo previsto para 
esse tipo penal, portanto em 02 (dois) anos de reclusão, tornando-a definitivas à 
míngua de causas modificadoras.

Assim, CONDENO o réu REINALDO DE GALLES à pena de 02 (dois) anos de reclusão 
pelo crime de associação em quadrilha.

Pelas razões declinadas para a fixação da pena base, fixo o regime fechado para o 
cumprimento da pena de reclusão. E também pelos motivos declinados, não faz o réu jus a 
substituição da pena privativa de liberdade ou obtenção de sursis.

Poderá apelar em liberdade.
CARLOS EDUARDO KAUFMANN:
Atenderei as circunstâncias judiciais expostas no artigo 59 do Código Penal. O réu 

tem curso superior (Direito), sendo advogado, pessoa instruída, utilizando sua instrução 
para o crime. Foi peça fundamental no esquema criminoso, com papel destacado (organiza-
va e acompanhava as licitações). Advogado do co-réu FRANCISCO desde 1996. A partir de 
2001, passou a trabalhar para a FT, atuando não só como advogado como no departamento 
administrativo, em razão do que acompanhava a empresa em certames públicos). Tido 
pelas instituições que atuaram na investigação – Polícia Civil e Ministério Público -, como 
o “gênio das licitações”. Reproduzo, no mais, as considerações lançadas para a fixação da 
pena do réu FRANCISCO, sobre as consequências dos ilícitos, como paralisação das obras.

Por tudo isso e o que mais se tem nos autos, fixarei a pena base do crime de for-
mação de quadrilha (artigo 288 do CP) no máximo, portanto em 03 (três) anos de reclusão, 

Pelas razões declinadas para a fixação da pena base, fixo o regime fechado para o 
cumprimento da pena de reclusão. E também pelos motivos declinados, não faz o réu jus a 
substituição da pena privativa de liberdade ou obtenção de sursis.

Poderá apelar em liberdade.
Fixo o valor do dia-multa, ante a aparente condição financeira do réu tirada dos 

autos, em 02 (dois) salários mínimo vigente ao tempo da intimação desta sentença, atuali-
zados desde então.

SÉRGIO PINAFFI:
Atenderei as circunstâncias judiciais expostas no artigo 59 do Código Penal. O réu 

tem instrução, tendo sido proprietário de supermercado e prefeito municipal. Praticou o 
delito quando era Prefeito Municipal, utilizando do cargo público para obter vantagem inde-
vida, deixando-se corromper, traindo a confiança de seus eleitores. Reproduzo, no mais, as 
considerações lançadas para a fixação da pena do réu FRANCISCO, sobre as consequências 
dos ilícitos, como a paralisação das obras.

  
Fixo a pena base do crime de formação de quadrilha (artigo 288 do CP) no dobro 

da mínima, exatamente no meio termo entre o máximo e mínimo previsto para esse tipo 
penal, portanto em 02 (dois) anos de reclusão, tornando-a definitivas à míngua 
de causas modificadoras. Para o outro delito praticado pelo réu, tipificado no artigo (90 da 
Lei n. 8.666/93), fixo a pena base no dobro da pena mínima, portanto em 03 (três) anos de 
detenção e 15 (quinze) dias-multa. Para a acusação de incursão no artigo (317 do CP), fixo 
a pena base no dobro da pena mínima, portanto em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) 
dias-multa.

  
Na segunda fase da dosagem da pena coloco não haver circunstâncias atenuantes 

ou agravantes. Na terceira e última fase, na qual incide as causas de aumento ou diminui-
ção da pena, deve-se acrescer a pena do crime tipificado no artigo 90 da Lei 8.666/93 (frau-
de à licitação), pela regra do artigo 71 do CP (crime continuado). Considerando o expressivo 
número de delitos praticados de fraude à licitação, nove, aumento pena no máximo permi-
tido, de 2/3, perfazendo, então, 05 (cinco) anos de detenção e 22 (vinte e dois) dias-multa. 
Resta elevar a pena do crime tipificado no artigo 317 do CP pela regra do artigo 71 do CP. 
Como foram dois crimes dessa natureza, aumento a pena no mínimo legal, 1/6, tornando-a 
definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Assim, CONDENO o réu SERGIO PINAFFI a:
- 02 (dois) anos de reclusão, para o crime tipificado no artigo 288 do CP;
- 05 (cinco) anos de detenção e 22 (vinte e dois) dias-multa, para o crime tipificado 

no artigo 90 da Lei n. 8.666/93;
- 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, para o 

crime tipificado no artigo 317 do Código Penal.    -
Pelas razões declinadas para a fixação da pena base, fixo, para o delito punido com 

detenção, o regime prisional semi-aberto e para os de reclusão o regime prisional fechado, 
devendo, na execução, observar o disposto no artigo 76 do Código Penal e 111 da Lei das 
Execuções Penais.

Poderá apelar em liberdade.
Fixo o valor do dia-multa, ante a aparente condição financeira do réu tirada dos 

autos, em 02 (dois) salários mínimo vigente ao tempo da intimação desta sentença, atuali-
zados desde então.

DEJAIR BISTAFFA:
Atendendo as circunstâncias judiciais expostas no artigo 59 do Código Penal, consi-

derando a primariedade e bons antecedentes do réu, fixo a pena base no mínimo legal, em 
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tornando-a definitiva à míngua de causas 
modificadoras. Defino o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. 
Fixo o valor do dia-multa, ante a aparente condição financeira do réu tirada dos autos, em 
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo da intimação desta sentença, atua-
lizados desde então.

Presentes os requisitos do artigo 44, I, do CP, substituo a pena privativa de liberdade 
por duas restritivas de direito (art. 44, § 2º, CP), uma na espécie de prestação de serviço à 
comunidade (art. 43, VI, do CP), pelo mesmo prazo (art. 55 – CP). A prestação de serviço à 
comunidade obedecerá aos ditames do artigo 46 e parágrafos do Código Penal, a serem 
estabelecidas quando da execução. A outra consistente em prestação pecuniária (art. 43, 
I, do CP), consistente no pagamento de 01 (um) salário-mínimo (art. 45, par. 1º, do CP) em 
favor de instituição beneficente a ser escolhida pelo juízo da execução.

OSVALDO JOSÉ VANCINE
Atendendo as circunstâncias judiciais expostas no artigo 59 do Código Penal, consi-

derando a primariedade e bons antecedentes do réu, bem como sua confissão (não ignoran-
do tratar-se, a confissão, de causa atenuante, e não de baliza para a fixação da pena base), 
fixo a pena base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa. 
Acresço a pena de 1/6 (um sexto) pela regra do crime continuado, perfazendo-se 02 (dois) 
anos e 04 (quatro) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, tornando-a definitiva à mín-
gua de causas modificadoras. Defino o regime aberto para o cumprimento da pena privativa 
de liberdade. Fixo o valor do dia-multa, ante a condição financeira do réu, em 1/30 (um 
trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo da intimação desta sentença, atualizados 
desde então.

Presentes os requisitos do artigo 44, I, do CP, substituo a pena privativa de liberdade 
por duas restritivas de direito (art. 44, § 2º, CP), uma na espécie de prestação de serviço à 
comunidade (art. 43, VI, do CP), pelo mesmo prazo (art. 55 – CP). A prestação de serviço à 
comunidade obedecerá aos ditames do artigo 46 e parágrafos do Código Penal, a serem 
estabelecidas quando da execução. A outra consistente em prestação pecuniária (art. 43, 
I, do CP), consistente no pagamento de 01 (um) salário-mínimo (art. 45, par. 1º, do CP) em 
favor de instituição beneficente a ser escolhida pelo juízo da execução.

ROSALY SÍLVIA RAMALHO SAMPAIO
Atendendo as circunstâncias judiciais expostas no artigo 59 do Código Penal, consi-

derando a primariedade e bons antecedentes da ré, fixo a pena base no mínimo legal, em 
02 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa, tornando-a definitiva à míngua de causas 
modificadoras. Defino o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. 
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- 03 (três) anos de detenção e 15 (quinze) dias-multa, para o crime tipificado no arti-
go 90 da Lei n. 8.666/93;

  
Pelas razões declinadas para a fixação da pena base, fixo, para o delito punido com 

detenção, o regime prisional semi-aberto e para o de reclusão o regime prisional fechado, 
devendo, na execução, observar o disposto no artigo 76 do Código Penal e 111 da Lei das 
Execuções Penais.

Poderá apelar em liberdade.
  
Fixo o valor do dia-multa, ante a condição financeira do réu, em 02 (dois) salários 

mínimo vigente ao tempo da intimação desta sentença, atualizados desde então.
LOURIVAL MONTI
Atendendo as circunstâncias judiciais expostas no artigo 59 do Código Penal, consi-

derando a primariedade e bons antecedentes do réu, fixo a pena base no mínimo legal, em 
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tornando-a definitiva à míngua de causas 
modificadoras. Defino o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. 
Fixo o valor do dia-multa, ante a condição financeira do réu, em 1/30 (um trigésimo) do 
salário mínimo vigente ao tempo da intimação desta sentença, atualizados desde então.

Presentes os requisitos do artigo 44, I, do CP, substituo a pena privativa de liberdade 
por duas restritivas de direito (art. 44, § 2º, CP), uma na espécie de prestação de serviço à 
comunidade (art. 43, VI, do CP), pelo mesmo prazo (art. 55 – CP). A prestação de serviço à 
comunidade obedecerá aos ditames do artigo 46 e parágrafos do Código Penal, a serem 
estabelecidas quando da execução. A outra consistente em prestação pecuniária (art. 43, 
I, do CP), consistente no pagamento de 01 (um) salário-mínimo (art. 45, par. 1º, do CP) em 
favor de instituição beneficente a ser escolhida pelo juízo da execução.

LUCILIA FERNANDES DE SOUZA:
Atendendo as circunstâncias judiciais expostas no artigo 59 do Código Penal, consi-

derando a primariedade e bons antecedentes da ré, fixo a pena base no mínimo legal, em 
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tornando-a definitiva à míngua de causas 
modificadoras. Defino o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. 
Fixo o valor do dia-multa, ante a condição financeira da ré, em 1/30 (um trigésimo) do salá-
rio mínimo vigente ao tempo da intimação desta sentença, atualizados desde então.

Presentes os requisitos do artigo 44, I, do CP, substituo a pena privativa de liberdade 
por duas restritivas de direito (art. 44, § 2º, CP), uma na espécie de prestação de serviço à 
comunidade (art. 43, VI, do CP), pelo mesmo prazo (art. 55 – CP). A prestação de serviço à 
comunidade obedecerá aos ditames do artigo 46 e parágrafos do Código Penal, a serem 
estabelecidas quando da execução. A outra consistente em prestação pecuniária (art. 43, 
I, do CP), consistente no pagamento de 01 (um) salário-mínimo (art. 45, par. 1º, do CP) em 
favor de instituição beneficente a ser escolhida pelo juízo da execução.

AMELIO LUIS BALSAN:
Atendendo as circunstâncias judiciais expostas no artigo 59 do Código Penal, consi-

derando a primariedade e bons antecedentes do réu, fixo a pena base no mínimo legal, em 
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tornando-a definitiva à míngua de causas 
modificadoras. Defino o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. 
Fixo o valor do dia-multa, ante a condição financeira do réu, em 1/30 (um trigésimo) do 
salário mínimo vigente ao tempo da intimação desta sentença, atualizados desde então.

Presentes os requisitos do artigo 44, I, do CP, substituo a pena privativa de liberdade 
por duas restritivas de direito (art. 44, § 2º, CP), uma na espécie de prestação de serviço à 
comunidade (art. 43, VI, do CP), pelo mesmo prazo (art. 55 – CP). A prestação de serviço à 
comunidade obedecerá aos ditames do artigo 46 e parágrafos do Código Penal, a serem 
estabelecidas quando da execução. A outra consistente em prestação pecuniária (art. 43, 
I, do CP), consistente no pagamento de 01 (um) salário-mínimo (art. 45, par. 1º, do CP) em 
favor de instituição beneficente a ser escolhida pelo juízo da execução.

AMAURI ARNALDO MONTEIRO:
Atendendo as circunstâncias judiciais expostas no artigo 59 do Código Penal, consi-

derando a primariedade e bons antecedentes do réu, fixo a pena base no mínimo legal, em 
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tornando-a definitiva à míngua de causas 
modificadoras. Defino o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. 
Fixo o valor do dia-multa, ante a condição financeira do réu, em 1/30 (um trigésimo) do 
salário mínimo vigente ao tempo da intimação desta sentença, atualizados desde então.

Presentes os requisitos do artigo 44, I, do CP, substituo a pena privativa de liberdade 
por duas restritivas de direito (art. 44, § 2º, CP), uma na espécie de prestação de serviço à 
comunidade (art. 43, VI, do CP), pelo mesmo prazo (art. 55 – CP). A prestação de serviço à 
comunidade obedecerá aos ditames do artigo 46 e parágrafos do Código Penal, a serem 
estabelecidas quando da execução. A outra consistente em prestação pecuniária (art. 43, 
I, do CP), consistente no pagamento de 01 (um) salário-mínimo (art. 45, par. 1º, do CP) em 
favor de instituição beneficente a ser escolhida pelo juízo da execução.

EDSON MENESES:
Atenderei as circunstâncias judiciais expostas no artigo 59 do Código Penal. O réu 

valeu-se de uma associação sem fins lucrativo, a “Habitar”, apresentando-se como diretor 
dessa associação, para fraudar o caráter competitivo das licitações para construção das 
casas do CDHU. É proprietário contratual da empresa “Êxodo”. Foi peça importante no 
esquema criminoso, na exploração, como dito, da Associação Habitar.

Por tudo isso, fixarei a pena base do crime de formação de quadrilha (artigo 288 
do CP) no dobro da mínima, exatamente no meio termo entre o máximo e mínimo previsto 
para esse tipo penal, portanto em 02 (dois) anos de reclusão, tornando-a definitivas à 
míngua de causas modificadoras.

Assim, CONDENO o réu EDSON MENESES à pena de 02 (dois) anos de reclusão pelo 
crime de associação em quadrilha.

Pelas razões declinadas para a fixação da pena base, fixo o regime fechado para o 
cumprimento da pena de reclusão. E também pelos motivos declinados, não faz o réu jus a 
substituição da pena privativa de liberdade ou obtenção de sursis.

Poderá EDSON recorrer em liberdade, posto que, com relação a ele, não fazes 
presentes os motivos ensejadores de uma prisão preventiva. Com o trânsito em julgado, 
expeça-se mandado de prisão.

SIDNEI FLORES DOS SANTOS:

tornando-a definitivas à míngua de causas modificadoras. Para o outro delito praticado pelo 
réu, tipificado no artigo 90 da Lei n. 8.666/93), fixo a pena base no dobro da pena mínima, 
portanto em 03 (três) anos de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

Dei um tratamento diferenciado, na fixação da pena, para o crime de formação de 
quadrilha, para uma melhor proporção na fixação da pena, considerando as disparidades 
entre as penas mínimas e máximas previstas para cada tipo penal. Ainda, por ter sido o 
delito que reuniu muitos acusados. Acusações particulares à parte, a formação de quadrilha 
envolveu percentual expressiva de réus que estão sendo condenados nesta sentença.

  
Na segunda fase da dosagem da pena coloco não haver circunstâncias atenuantes 

ou agravantes. Na terceira e última fase, na qual incide as causas de aumento ou diminui-
ção da pena, deve-se acrescer a pena do crime tipificado no artigo 90 da Lei 8.666/93 (frau-
de à licitação), pela regra do artigo 71 do CP (crime continuado). Considerando o expressivo 
número de delitos praticados de fraude à licitação, sete, aumento pena no máximo permi-
tido, de 2/3, perfazendo, então, 05 (cinco) anos de detenção e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Assim, CONDENO o réu CARLOS EDUARDO KAUFMANN a:
- 03 (três) anos de reclusão, para o crime tipificado no artigo 288 do CP;
- 05 (cinco) anos de detenção e 22 (vinte e dois) dias-multa, para o crime tipificado 

no artigo 90 da Lei n. 8.666/93;
  
Pelas razões declinadas para a fixação da pena base, fixo, para o delito punido com 

detenção, o regime prisional semi-aberto e para os de reclusão o regime prisional fechado, 
devendo, na execução, observar o disposto no artigo 76 do Código Penal e 111 da Lei das 
Execuções Penais.

Do não direito de recorrer em liberdade pela necessidade de uma prisão:
Reporto-me, como introdução desse tema, ao consignado, sobre a possibilidade de 

prisão, sobre o co-réu FRANCISCO.
Pois bem.
CARLOS KAUFMANN, como anotado, foi peça imprescindível da quadrilha. Em liber-

dade representa uma ameaça à ordem pública, dado sua inteligência criminosa e poder de 
articulação. Ainda, sua prisão é de interesse para a certeza da execução da lei penal, posto 
que sua pena somou oito anos de prisão. Não lhe concedo, destarte, o direito de apelar em 
liberdade.

Expeça-se mandado de prisão.
  
Fixo o valor do dia-multa, ante a condição financeira do réu, em 02 (dois) salários 

mínimo vigente ao tempo da intimação desta sentença, atualizados desde então.
ARTHUR KAUFFMANN:
Atenderei as circunstâncias judiciais expostas no artigo 59 do Código Penal. Foi 

peça importante no esquema criminoso, auxiliando seus irmãos LUIZ PAULO e CARLOS 
EDUARDO, porém com menor participação do que seus irmãos. Reproduzo, no mais, as con-
siderações lançadas para a fixação da pena do réu FRANCISCO, sobre as consequências dos 
ilícitos, como paralisação das obras.

Fixarei, então, as penas bases em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, portanto 
em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão para o crime do artigo 288 do CP e 02 
(dois) anos e 08 (oito) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa para o crime tipificado no 
artigo 90 da Lei n. 8.666/93.

Na segunda fase da dosagem da pena coloco não haver circunstâncias atenuantes 
ou agravantes. Na terceira e última fase, na qual incide as causas de aumento ou diminui-
ção da pena, deve-se acrescer a pena do crime tipificado no artigo 90 da Lei 8.666/93 (frau-
de à licitação), pela regra do artigo 71 do CP (crime continuado). Considerando o número 
de delitos praticados de fraude à licitação, três, aumento pena de 1/6, perfazendo, então, 03 
(três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias-multa de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

Assim, CONDENO o réu ARTHUR KAUFMANN a:
-01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, para o crime tipificado no artigo 288 

do CP;
-03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias-multa de detenção e 15 (quinze) dias-

multa, para o crime tipificado no artigo 90 da Lei n. 8.666/93;
  
Pelas razões declinadas para a fixação da pena base, fixo, para o delito punido com 

detenção, o regime prisional semi-aberto e para o de reclusão o regime prisional fechado, 
devendo, na execução, observar o disposto no artigo 76 do Código Penal e 111 da Lei das 
Execuções Penais.

Não observo, com relação a esse réu, a presença de alguma causa a justificar uma 
prisão preventiva, podendo, logo, recorrer em liberdade. Com o trânsito em julgado, expeça-
se mandado de prisão.

  
Fixo o valor do dia-multa, ante a condição financeira do réu, em meio (1/2) salário 

mínimo vigente ao tempo da intimação desta sentença, atualizados desde então.
LUIS PAULO SAMPAIO KAUFMANN:
Atenderei as circunstâncias judiciais expostas no artigo 59 do Código Penal. Desem-

penhou o réu, como colocado no corpo da sentença, várias funções na organização, auto-
rizando-se a dizer que atuava na contadoria do grupo FT. Proprietário da empresa “Monte 
Alto”, criada para participar das licitações. Reproduzo, no mais, as considerações lançadas 
para a fixação da pena do réu FRANCISCO, sobre as consequências dos ilícitos, como parali-
sação das obras.

Por isso, fixarei a pena base do crime de formação de quadrilha (artigo 288 do CP) 
no dobro da mínima, exatamente no meio termo entre o máximo e mínimo previsto para 
esse tipo penal, portanto em 02 (dois) anos de reclusão, tornando-a definitivas à 
míngua de causas modificadoras. Para o outro delito praticado pelo réu, tipificado no artigo 
90 da Lei n. 8.666/93), fixo a pena base no dobro da pena mínima, portanto em 03 (três) 
anos de detenção e 15 (quinze) dias-multa. Torno essas penas definitivas à míngua de cau-
sas modificadoras.

Assim, CONDENO o réu LUIS PAULO SAMPAIO KAUFMANN a:
- 02 (dois) anos de reclusão, para o crime tipificado no artigo 288 do CP;
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CLIMÉRIO DE TOLEDO PEREITA:
Condeno-o como incurso nas penas do artigo 288 do Código, à pena fixada supra, 

afastando as demais acusações nos termos iniciais deste tópico.
REINALDO DE GALLES:
Condeno-o como incurso nas penas do artigo 288 do Código Penal, à pena fixada 

supra, afastando as demais acusações nos termos iniciais deste tópico.
CARLOS EDUARDO KAUFMANN:
Condeno-o como incurso nas penas do artigo 288 do Código Penal e por sete vezes 

no artigo 90 da Lei n. 8.666/93 (na forma do artigo 71 do CP), à pena fixada supra, afastan-
do as demais acusações nos termos iniciais deste tópico.

ARTHUR KAUFFMANN:
Condeno-o como incurso nas penas do artigo 288 do Código Penal e por três vezes 

no artigo 90 da Lei n. 8.666/93 (na forma do artigo 71 do CP), à pena fixada supra, afastan-
do as demais acusações nos termos iniciais deste tópico.

LUIZ PAULO KAUFFMANN
Condeno-o como incurso nas penas do artigo 288 do Código Penal e artigo 90 da Lei 

n. 8.666/93, à pena fixada supra, afastando as demais acusações nos termos iniciais deste 
tópico.

LOURIVAL MONTI
Condeno-o como incurso no artigo 90 da Lei 8.666/93, à pena fixada supra, afastan-

do outras acusações nos termos iniciais deste tópico e ABSOLVENDO-A das demais acusa-
ções na forma do artigo 386, VI, do CPP.

LUCILIA FERNANDES DE SOUZA:
Condeno-a como incursa no artigo 90 da Lei 8.666/93, à pena fixada supra, afastan-

do outras acusações nos termos iniciais deste tópico e ABSOLVENDO-A das demais acusa-
ções na forma do artigo 386, VI, do CPP.

AMELIO LUIS BALSAN:
Condeno-o como incurso no artigo 90 da Lei 8.666/93, à pena fixada supra, afastan-

do outras acusações nos termos iniciais deste tópico e ABSOLVENDO-A das demais acusa-
ções na forma do artigo 386, VI, do CPP. 

AMAURI ARNALDO MONTEIRO:
Condeno-o como incurso no artigo 90 da Lei 8.666/93, à pena fixada supra, afastan-

do outras acusações nos termos iniciais deste tópico e ABSOLVENDO-A das demais acusa-
ções na forma do artigo 386, VI, do CPP.

EDSON MENESES:
Condeno-o como incurso no artigo 288 do Código Penal, à pena fixada supra, afas-

tando a acusação de incursão no artigo 298 do CP, nos termos iniciais deste tópico. 
SIDNEI FLORES DOS SANTOS:
Condeno-o como incurso nas penas do artigo 288 do Código Penal e por três vezes 

no artigo 90 da Lei n. 8.666/93 (na forma do artigo 71 do CP, à pena fixada supra.
07) ABSOLVO os réus EDILENE LUIZ FERREIRA, LIGIA SUSIE DE OLIVEIRA, ROSELI 

SUSIE DE OLIVEIRA SOUZA, CAIO CÉSAR GONÇALVES BERTASSO, JOSÉ ROBERTO KOL, 
RICARDO MANOEL DOS SANTOS, CLAUDEMIR ANTÔNIO DE MATOS, AFONSO JORGE MAR-
TINHO JERONYMO, PAULO ANTÔNIO SARQUIS PINTO das acusações que lhes pesam, nos 
fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como parte introdutória 
deste tópico da sentença, quando se julgou inepta certar acusações e absorvidas outras.

Condeno os réus, ainda, ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 
UFESPs, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03.

P. R. I. C.
Pirapozinho, 17 de agosto de 2009.
DARCI LOPES BERALDO
JUIZ DE DIREITO
NOTAS
1 A empresa “Locadora Dois Irmãos de Estrela do Norte LTDA – ME” está relaciona-

da no relatório do Fisco Estadual de fls. 1294/1296, vol. VII, do feito n. 10/07, como sendo 
uma das empresas de “fachada”, pertencentes à FT Construções LTDA.

2 Termo subscrito em poder da serventia do Juízo, utilizado para a prisão em flagran-
te delito de falso testemunho da testemunha ouvida em fls. 7963/7968. Termo de audiência, 
com decreto de prisão, em fls. 7956/7962).

3 Utilizada criminosamente pela quadrilha, na pessoa do co-réu CARLOS EDUARDO 
(ler declarações do próprio réu VANCINE – fls. 2697/2699 e 7428/7429).

4 No julgamento do HC n. 81.295-3-São Paulo, tendo como relatora a Min. Ellen 
Gracie, o STF, por sua 1ª Turma, deferiu parcialmente a ordem, fazendo-o para declarar inep-
ta a denúncia quanto aos crimes de falsidade ideológica e apropriação de rendas públicas, 
prosseguindo-se a ação penal nos seus demais termos (julgado de 06.11.01, DJ 14.12.01, 
ementário n. 2053-6).

5 Posiciona-se Vicente Greco Filho pela ocorrência do concurso (“Dos Crimes da Lei 
das Licitações”, Saraiva, 2007, pág. 120. Rui Stoco posiciona-se pela não ocorrência – “Lici-
tação, in Leis Penais e sua interpretação jurisprudencial”, 7ª ed., pág. 2590).

6 Tal valor corresponde ao resultado da soma dos valores dos dois serviços, confor-
me orçamentos do próprio setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Pirapozinho (fls. 
3445 e 3513) nas Cartas-Convites n. 14/06 e n. 17/06.

7 Nesse sentido, o convênio relativo ao empreendimento Pirapozinho “D” previa, 
como anexo I, a lista de quantidade de materiais (fls. 116, vol. I, do I. policial 116/07).

8 Referidas empresas estão relacionadas no relatório do Fisco Estadual de fls. 
1294/1296, vol. VII, do feito n. 10/07, como empresas de “fachada”, pertencentes à FT 
Construções LTDA.

9 Os réus EDILENE, LIGIA e CAIO, acusados da prática desse crime (lavagem de 
dinheiro) e de outros, estão sendo absolvidos. O réu CELSO HIDEMI, também acusado desse 
crime, está se safando dessa acusação por inépcia, quanto a ele, da denúncia.

10 Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, RT, 8ª edição.
11 Falam sobre montar um “processinho” e sobre dinheiro (fls. 2325).
12 Relatório do Livro Caixa da FT, constando o lançamento “QLN” (quanto leva 

nisso), em nome do réu Mário, no valor de R$ 4.000,00.
13 Falam sobre montar um “processinho” e sobre dinheiro (fls. 2325).

Atenderei as circunstâncias judiciais expostas no artigo 59 do Código Penal. Como 
diretor do setor de compras da Prefeitura de Pirapozinho, na administração de Sérgio Pina-
ffi, foi peça importante no esquema criminoso.

Fixarei, então, as penas bases em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, portanto 
em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão para o crime do artigo 288 do CP e 02 
(dois) anos e 08 (oito) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa para o crime tipificado no 
artigo 90 da Lei n. 8.666/93.

Na segunda fase da dosagem da pena coloco não haver circunstâncias atenuantes 
ou agravantes. Na terceira e última fase, na qual incide as causas de aumento ou diminui-
ção da pena, deve-se acrescer a pena do crime tipificado no artigo 90 da Lei 8.666/93 (frau-
de à licitação), pela regra do artigo 71 do CP (crime continuado). Considerando o número 
de delitos praticados de fraude à licitação, três, aumento pena de 1/6, perfazendo, então, 03 
(três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias-multa de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

Assim, CONDENO o réu SIDNEI FLORES a:
-01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, para o crime tipificado no artigo 288 

do CP;
-03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias-multa de detenção e 15 (quinze) dias-

multa, para o crime tipificado no artigo 90 da Lei n. 8.666/93;
  
Pelas razões declinadas para a fixação da pena base, fixo, para o delito punido com 

detenção, o regime prisional semi-aberto e para o de reclusão o regime prisional fechado, 
devendo, na execução, observar o disposto no artigo 76 do Código Penal e 111 da Lei das 
Execuções Penais.

Não observo, com relação a esse réu, a presença de alguma causa a justificar uma 
prisão preventiva, podendo, logo, recorrer em liberdade. Com o trânsito em julgado, expeça-
se mandado de prisão.

  
Fixo o valor do dia-multa, ante a condição financeira do réu, em meio (1/2) salário 

mínimo vigente ao tempo da intimação desta sentença, atualizados desde então.
PARTE DISPOSITIVA FINAL:
Pelo longo arrazoado e pelo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a acusação, assim decidido:
01) Julgo inepta a acusação do artigo 96 da Lei 8.666/93;
02) Julgo inepta a acusação de crime de lavagem de dinheiro (artigo 1º, inci-

sos V e VII, da Lei 9.613/98) lançada contra o réu CELSO HIDEMI (item “19” da denúncia);
03) Julgo absorvidos os crimes de falso, tipificados nos artigos 298 e 299 do Código 

Penal, como “crimes meio”, pelo crime de fraude á licitação, adotando o princípio da con-
sunção;

04) Pela acusação de crime de responsabilidade, tipificado no artigo 1º, inciso I, do 
Decreto-lei nº. 201/67, será o réu SERGIO PINAFFI, ex-Prefeito Municipal de Pirapozinho, 
absolvido, afastando-se essa acusação quanto aos demais acusados;

05) Pela acusação de formação de quadrilha (artigo 288 do CP), serão condenados 
os réus FRANCISCO EMILIO DE OLIVEIRA, CELSO HIDEMI, JOVEM MARCOS, SERGIO PINA-
FFI, MARIO ANTONIO DALE VEDOVE MORENO, CLIMERIO DE TOLEDO PEREIRA, REINALDO 
DE GALLES, CARLOS EDUARDO KAUFFMANN, ARTHUR KAUFFMANN, LUIS PAULO KAUFF-
MANN, EDSON MENEZES, SIDNEI FLORES DOS SANTOS, absolvendo os demais acusados 
desta acusação.

06) Assim colocado, defino a situação, individualmente, dos acusados:
FRANCISCO EMÍLIO DE OLIVEIRA:
Condeno-o como incurso nas penas do artigo 288 do Código Penal; por nove vezes 

no artigo 90 da Lei n. 8.666/93 (na forma do artigo 71 do CP); por três vezes no artigo 1º, 
incisos V e VII16, da Lei 9.613/98 (na forma do artigo 71 do CP), à pena fixada supra, afas-
tando as demais acusações nos termos iniciais deste tópico.

CELSO HIDEMI NISHIMOTO:
Condeno-o como incurso nas penas do artigo 288 do Código Penal e por duas vezes 

no artigo 90 da Lei n. 8.666/93 (na forma do artigo 71 do CP), à pena fixada supra, afastan-
do as demais acusações nos termos iniciais deste tópico.

JOVEN MARCOS
Condeno-o como incurso nas penas do artigo 288 do Código Penal e por duas vezes 

no artigo 1º, incisos V e VII, da Lei 9.613/98 (na forma do artigo 71 do CP), à pena fixada 
supra, afastando as demais acusações nos termos iniciais deste tópico.

SÉRGIO PINAFFI:
Condeno-o como incurso nas penas do artigo 288 do Código Penal, por nove vezes 

no artigo 90 da Lei n. 8.666/93 e duas vezes no artigo 317 do Código Penal (na forma do 
artigo 71 do CP), à pena fixada supra, absolvendo-o da acusação de incursão no artigo 1º, 
inciso I, do Decreto-lei n. 201/67, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, afastando as demais 
acusações nos termos iniciais deste tópico.

DEJAIR BISTAFFA:
Condeno-o como incurso nas penas do artigo 90 da Lei n. 8.666/93, à pena fixada 

supra, absolvendo-o da demais acusação (associação em quadrilha e corrupção passiva), 
com apoio no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.  

OSVALDO JOSÉ VANCINE:
Condeno-o com incurso nas penas do artigo 90 da Lei 8.666/93, por duas vezes (na 

forma do artigo 71 do CP), à pena fixada supra, afastando outras acusações nos termos 
iniciais deste tópico e ABSOLVENDO-O das demais acusações na forma do artigo 386, VI, do 
CPP.

ROSALY SÍLVIA RAMALHO SAMPAIO:
Condeno-a como incursa nos artigos 90 da Lei 8.666/93, à pena fixada supra, afas-

tando outras acusações nos termos iniciais deste tópico e ABSOLVENDO-A das demais acu-
sações na forma do artigo 386, VI, do CPP. 

MÁRIO ANTONIO DALE VEDOVE MORENO:  
Condeno-o como incurso nas penas do artigo 288 do Código Penal e artigo 1º, inci-

sos V e VII, da Lei 9.613/98, à pena fixada supra, afastando as demais acusações nos termos 
iniciais deste tópico.
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“A despeito de a sentença criminal ainda não ter firmado sua definitividade, com a 
incidência da coisa julgada, já que sob o crivo da Instância Recursal, leia-se o Tribunal de 
Justiça, conclui-se que houve efetiva repressão sobre o fato determinado, ora sob investiga-
ção desta CPI”

Qual a razão da recusa em continuar investigando? Muitos esclarecimentos ainda 
poderiam ser prestados. A decisão de apresentar o relatório na forma como foi feito, reitera-
mos: é como enterrar alguém que esteja vivo.

Aprovar esta conduta e o relatório que a corrobora é ignorar o princípio da separa-
ção de poderes que jamais pode ser afastado. Assim, Vincular as decisões do Poder Legisla-
tivo exclusivamente à atuação do Poder Judiciário é abrir mão de prerrogativas constitucio-
nais conferidas por meio do mandato popular que nos foi outorgado.

2. Organização dos trabalhos
Através do Requerimento nº 1.506, de 2007, de autoria da Bancada de Deputados 

do PT, e outros, foi solicitada a instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito com a 
finalidade de, no prazo de 120 dias, investigar denúncias de fraudes em licitações para a 
construção de casas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU);

O Ato nº 41, de 06 de maio de 2009, criou a Comissão Parlamentar de Inquérito, 
conforme o Requerimento nº 1.506, de 2007;

O Ato n.º 60 de 2009, constituiu a Comissão, nomeando seus membros, indicados 
pelos respectivos Líderes:

 EFETIVOS  SUBSTITUTOS
 PSDB  PSDB
 Dep. Bruno Covas Dep. Cássio Navarro
 Dep. José Augusto Dep. Hélio Nishimoto
 Dep. Milton Flávio Dep. Roberto Massafera
 PT  PT
 Dep. Ênio Tatto  Dep. Simão Pedro
 Dep. Antonio Mentor Dep. Ana do Carmo
 DEM  DEM
 Dep. Eli Corrêa Filho Dep. Edmir Chedid
 PPS  PPS
 Dep. Roberto Morais Dep. Vitor Sapienza
 PV  PV
 Dep. Chico Sardelli Dep. Afonso Lobato
 PTB  PTB
 Dep. Roque Barbiere Dep. Campos Machado

No curso de seus trabalhos, a CPI da CDHU realizou 14 reuniões ordinárias no perío-
do compreendido entre 03/06/09, e 03/11/09, nesse período realizou inquirição de testemu-
nhas.

Foi realizada uma síntese de cada um dos depoimentos, apresentada a seguir:
Data do depoimento: 09/09/2009
Depoente: Sérgio Pinaffi, ex-prefeito da Cidade de Pirapozinho.
Sobre a possibilidade de o ex-prefeito ser vítima para encobrir outros problemas da 

CDHU no Estado de São Paulo, ele afirmou: “Eu acho e achar não quer dizer que é, pode ser 
que plantaram o problema que pode ter existido em algum lugar e levaram para a minha 
Cidade e acharam os elementos para compor essa história”.

Data do depoimento: 23/09/2009
Depoente: Gabriel Vassílios Píperas, ex-prefeito da Cidade de Narandiba.
Segundo o ex-prefeito “A Operação Pomar não é estranha de ninguém, saiu em toda 

mídia, e nós temos todo processo aí e eu tive a oportunidade de ler todo o processo para vir 
a esta Casa de Leis para informar aos senhores esta CPI. O que eu digo a respeito, Cidades 
como Rancharia e como Álvares Machado fizeram mais de mil casas, estão enquadradas no 
Projeto Pomar e causa estranheza não ser chamada as pessoas responsáveis”.

“Nós não concordamos com sistema de mutirão, está errado. Mas já era dentro do 
contrato exigia o sistema mutirão, então fui obrigado a fazer isso. Inclusive eu me recordo 
que uma vereadora eu falei para ele exatamente o que estou falando para os senhores: o 
Sistema mutirão já vem elaborado da CDHU”.

Respondendo o deputado José Augusto que indagou sobre a autonomia do municí-
pio o ex-prefeito Píperas afirmou: “O senhor concorda comigo? Como prefeito lá do fundo 
aí do estado, de quatro mil habitantes, a maioria dos vizinhos constrói autoconstrução, e 
disse nesse pacote aí que é o mais barato, a prestação é mais barata, constrói-se mais rapi-
damente e os mutirantes participam. Não tem como você escolher”.

Sobre a medição das obras o ex-prefeito afirmou: “A medida era assim. Acho que 
o senhor (José Augusto) perguntou da medida. A medida era assim: vinha a medição da 
CDHU, aí chegava, a medição da CDHU vinha, a pessoa da empreiteira sabia o valor, aí 
chegava o valor mediante a conta da prefeitura, e a gente repassava o dinheiro exatamente 
que chegava para a empreiteira”.

Indagado sobre quem licitou o primeiro contrato chamado de Narandiba B, para 
construção de 64 casas, Píperas responde: “Gestão de 2004. Prefeito Fidelcino Magro, 
PSDB”.

Perguntado quem fiscalizava, quem era responsável pela CDHU lá da região? Foi o 
consórcio que ganhou? Foi uma empresa que ganhou para fiscalizar? O ex-prefeito afirma: 
“LBR-Tjofran. Eles fiscalivam, mediam e mandavam a nota e era efetuado o pagamento”.

A empresa contratada para o Narandiba C (57 unidades) foi a Pontal Engenharia 
e para o Narandiba B (64 unidades) foi a FT Construções, principal responsável por todo 
o processo de investigação. O contrato do Narandiba B foi feito na gestão do ex-prefeito 
Fidelcino Magro, PSDB.

Eram pessoas da CDHU ou eram pessoas de outras empresas encarregadas de fazer 
a fiscalização da obra? O ex-prefeito diz: “Então, eles vinham em nome da CDHU, agora 
agente não consegue saber se era funcionário efetivo da CDHU ou era empresa contratada 
por eles, mas era, assinava pela CDHU”.

14 Termo subscrito em poder da serventia do Juízo, utilizado para a prisão em fla-
grante delito de falso testemunho da testemunha ouvida em fls. 7963/7968. Termo de audi-
ência, com decreto de prisão, em fls. 7956/7962).

15 Festa junina tradicional na cidade de Pirapozinho.
16 Na denúncia constou, por claro equivoco, o inciso VI em vez de VII, sem qualquer 

prejuízo.

VOTO EM SEPARADO
Voto em separado apresentado pelos Deputados Antonio Mentor e Enio Tatto, inte-

grantes da Bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) ao Relatório da CPI da Companhia 
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano – CDHU apresentado pelo Deputado Roberto 
Morais em 03 de novembro de 2009.

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com a finalidade de investigar denuncias 
de fraudes em licitações para a construção de casas populares pela Companhia de Desen-
volvimento Habitacional e Urbano – CDHU, conforme o requerimento nº 1506, de 2007.

Deputado Antonio Mentor Deputado Enio Tatto
PT PT
São Paulo, 05 de novembro de 2009
SUMÁRIO
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2. ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS
3.TRABALHOS REALIZADOS
4. ILEGALIDADES E IRREGULARIDADES DO RELATÓRIO APRESENTADO
5. IRREGULARIDADES E ILEGALIDADES PRATICADAS POR AGENTES PÚBLICOS
* TCE
* Caso São José dos Campos
* Caso Pirapozinho
* Caso Americana
6. PROVIDÊNCIAS QUE CABERIAM À CPI E NÃO FORAM ADOTADAS
7. CONCLUSÕES
8. RECOMENDAÇÕES À CDHU
9. ENCAMINHAMENTOS
10. ANEXOS
1-INTRODUÇÃO
O requerimento solicitando a instauração da CPI teve por base inúmeras denuncias 

de irregularidades na Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano – CDHU. Os 
requerentes ilustraram o seu pedido com matéria divulgadas pelo Jornal “Folha de São 
Paulo”, segundo a qual a Polícia Civil de São Paulo e o Ministério Público do Estado apura-
ram a existência de um esquema envolvendo políticos, empresários, advogados e funcioná-
rios da CDHU para fraudar as licitações para a construção de casas populares com recursos 
da própria CDHU (Folha de São Paulo, 16/05/07, C7). Conforme a matéria citada, as fraudes 
envolviam desde a aquisição de terrenos até a construção das casas, e movimentavam cerca 
de R$ 2 milhões/mês.

Na justificativa apresentada no requerimento de constituição de CPI é ressaltada a 
agilidade que a Comissão Parlamentar de Inquérito propicia bem como a possibilidade de 
investigar atos que vão na contramão dos princípios que devem pautar as ações dos agen-
tes públicos, especialmente numa área em que é mais do que necessário que a utilização 
dos recursos tenha por finalidade única e exclusiva, a diminuição do déficit habitacional e 
promoção da melhoria das condições de vida da população de baixíssima renda.

Também merece destaque a menção de que o Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo já havia apontado inúmeras irregularidades em centenas de processos licitatórios pro-
movidos pela CDHU, processos estes que foram encaminhados à Assembléia Legislativa e ao 
Ministério Público.

Ficou evidente, desde quando foi protocolado o requerimento para a sua instalação, 
que esta CPI, assim como outras dezenas de tentativas de investigação, não contava e não 
conta com a simpatia da base governista.

A CPI da CDHU só foi instalada após o ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade - ADIN pela Bancada do Partido dos Trabalhadores-PT, que questionou a não insta-
lação de CPIS no âmbito do legislativo estadual. Além disso, não foi mantido o hábito das 
Casas Parlamentares de que o presidente da Comissão é o autor do requerimento, no caso 
os Deputados Enio Tatto e Antonio Mentor.

A afirmação de que não havia interesse e empenho, por parte da base governista, 
em investigar pode ser constatada não utilização das prerrogativas investigativas inerentes 
a uma CPI. Nenhum documento foi juntado, pouquíssimos depoimentos foram colhidos, 
nenhuma diligencia foi realizada o que culminou em um relatório vazio.

A CPI não tinha a menor condição de ser extinta neste momento, ainda há muito o 
que buscar, investigar, demonstrar e evitar.

É certo que o Ministério Público de alguns municípios está sendo zeloso, agindo na 
defesa dos interesses da população mais carente e da correta aplicação e utilização dos 
recursos públicos. Mas e o Legislativo? Agentes públicos estão respondendo civil e criminal-
mente pelos atos ilícitos que praticaram. Como exemplo podemos citar o Sr. Goro Hama que 
responde a quase uma centena de processos, tendo sido condenado em alguns. Mas, como 
ficam outros atores importantes desta trama? Como o Sr. Arnaldo Negri e outros tantos 
agentes graúdos do estado que se apossaram da máquina pública em benefício de interes-
ses de grupos políticos em detrimento dos interesses da população paulista.

Há ainda, que se esclarecer o papel representado por diversas empresas que são 
favorecidas em processos licitatórios.

Como saber se houve outras burlas à lei de licitações? Os valores praticados conti-
nuam sendo superfaturados? Continua havendo pagamento de propina? Em quais outros 
contratos isso ocorre? Qual é o prejuízo causado aos cofres públicos? Infelizmente estas e 
outras questões ficam em aberto ante a decisão de enterrar ainda viva esta CPI.

Causou-nos perplexidade o relatório apresentado na reunião da Comissão do dia 
03/11/09, pois afirma que:
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O RELATÓRIO APRESENTADO À APRECIAÇÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE 
INQUÉRITO ESTÁ EIVADO DE ILEGALIDADES E OMISSÕES E NÃO SE SUSTENTA JURIDICA E 
FATICAMENTE.

Às fls. 01 a fls. 05, vê-se breve apanhado sobre aspectos formais da criação da 
Comissão Parlamentar de Inquérito.

Às fls. 06 a 174, na parte que deveriam se apresentar relatório dos fatos investiga-
dos, temos a burocrática e estéril transcrição das atas de reunião realizadas –

As fls. 175 a 177, sob a denominação de ´6. ASPECTOS RELEVANTES`, são apresenta-
dos pelo Relator 17 parágrafos :

- 07 parágrafos trazem transcrição de ata de reunião, na qual certo depoente explica 
como funciona o projeto HABITETO;

- 09 parágrafos repetem dados técnicos que constam nos convênios firmados pela 
CDHU com as prefeituras para execução do projeto HABITETO.

Em um único e final parágrafo, totalmente desconectado com o anteriormente rela-
tado, o Relator conclui ´que as irregularidades existiram mas cingiram-se àquilo tratado na 
ação penal noticiada`, remição à informação sobre ação proposta pelo Ministério Público 
Estadual no bojo da chamada Operação Pomar – processo no. 540/06 que tramitou na 
Comarca de Pirapozinho.

Eis finalizado o tópico ´6.ASPECTOS RELEVANTES´, na ótica do Relator.
Às fls. 177 a 179, apresenta-se então o item `7. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS´ no qual 

o Relator de fato não informa sequer uma providência adotada.
O item se resume à apresentação do que foi feito pelo Ministério Público Estadual e 

à apresentação do que foi feito pela CDHU a partir da ação do Ministério Público.
O relatório, nesta parte, pode ser tomado como um memorial elaborado pela própria 

CDHU , pela entidade investigada, tão parcial se apresenta, a ponto de constar `A CDHU 
pautou-se por cumprir os princípios constitucionais da moralidade e eficiência administrati-
va, punindo empresas e pessoas de má-fé que ousaram lograr o contribuinte paulista.´

Na tentativa de apresentar uma providência adotada pela Comissão Parlamentar de 
Inquérito, o relator informa que ´a investigação levada à cabo por esta Comissão Parlamen-
tar de Inquérito redundou no reconhecimento da concretização dos instrumentos jurídicos 
disponíveis para a restauração da moralidade administrativa.´

O que isso quer dizer efetivamente? Como se traduz em fato `o reconhecimento 
da concretização dos instrumentos jurídicos disponíveis para a restauração da moralidade 
administrativa`? De fato, nada neste item é providência adotada pela Comissão Parlamentar 
de Inquérito ou providência adotada a partir da Comissão Parlamentar de Inquérito.

Às fls. 179 e 180, temos o item ´8. CONCLUSÕES` , no qual o Relator expõe o que 
entende objetivo de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para, a seguir, afirmar que as 
medidas a serem tomadas já o foram, na ação 540/06 que tramitou na Comarca de Pira-
pozinho; neste item, sugere as 04 medidas de encaminhamento de cópias que entendeu 
pertinente, ao Tribunal de Contas do Estado, ao Ministério Público, ao Governador do Estado 
e apresenta uma sugestão final, de criação de cadastro de impedidas de participar de licita-
ções estaduais.

Às fls. 180, finalmente, o relatório contém o item ´9. AGRADECIMENTOS E REQUERI-
MENTO FINAL`; nele, loas às autoridades no item mencionadas pelo cumprimento de suas 
obrigações legais e o pedido final de aprovação do relatório.

4.2. DAS ILEGALIDADES DO RELATÓRIO APRESENTADO
DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, MOTIVAÇÃO E RAZOABILIDA-

DE E DOS DISPOSITIVOS DO REGIMENTO INTERNO DA Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo

Dispõe a Constituição Estadual:
Artigo 111 - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer 

dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência.

(grifo nosso)
Dispõe o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Artigo 34 – A Assembléia Legislativa, mediante requerimento de um terço de seus 

membros, e observada a ordem cronológica de solicitação, criará Comissão Parlamentar de 
Inquérito com poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros 
previstos em lei e neste Regimento, para apuração de fato determinado, por prazo certo e 
com indicação do número de seus componentes.

...
(grifo nosso)
O relatório apresentado afronta a natureza da Comissão Parlamentar de Inquérito 

conferida pelo Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e os 
princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e da motivação.

Nos termos do art. 34 do referido Regimento Interno, a Comissão Parlamentar de 
Inquérito tem natureza de inquérito administrativo, reconhecida inclusive por julgados do 
Supremo Tribunal Federal1.

O relatório é a conclusão, portanto, do inquérito administrativo que, em si, é o 
conjunto de medidas tomadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Nele devem estar 
observados princípios constitucionais e normas legais.

Não é o caso do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito do CDHU :
1. No item 6. ASPECTOS RELEVANTES, não há reflexão dos membros da Comissão 

Parlamentar de Inquérito sobre os fatos investigados, apenas mera transcrição de depoi-
mento e repetição de dados técnicos, caracterizando violação da natureza da Comissão 
Parlamentar de Inquérito;

2. No item 6.ASPECTOS RELEVANTES, ainda, a conclusão apresentada, de que ´as 
irregularidades existiram mas cingiram-se àquilo tratado na ação penal noticiada` não tem 
fundamento fático ou jurídico e viola o princípio da motivação;

3. O item `7. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS´, temos de fato libelo de defesa da CDHU, 
violando o princípio da razoabilidade;

4. No item ´8. CONCLUSÕES´, as medidas sugeridas não cumprem o que estabelece o 
regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo2, violando o princípio 

Data do depoimento: 30/09/2009
Depoente: Engenheiro José Fernando Toledo Osório - ex-gerente regional da CDHU 

em Presidente Prudente.
Osório: “Este contrato a LBR ganhou em consórcio com a empresa Tjofran, uma 

licitação para gerenciamento de obas nas regiões de Marília e Presidente Prudente, contrato 
esse que se iniciou em 2003”. Continua: “Esse Contrato tem a intenção de fazer a fiscaliza-
ção de obas, essas obras podem ser obras por empreitada, ou seja, aquelas contratadas com 
empreiteiras ou obras através de convênios efetuados com prefeituras, que era o chamado 
Habiteto, depois Pró-Lar Autoconstrução, mas que tinha o mesmo objetivo; também com 
associações de moradores que eventualmente se formasse essas associações para essa exe-
cução de contrato”.

Segundo Osório o faturamento do consórcio LBR-Tjofran neste contato foi “Algo em 
torno de, valores corrigidos, algo de 18 milhões, mais ou menos”.

Data do depoimento: 07/10/2009
Depoente: Climério de Toledo Pereira – ex-gerente regional da CDHU em Presidente 

Prudente
Deputado Mentor – essa relação da CDHU com o consórcio LBR-Tjofran, FT Constru-

ções e prefeitura. Nós precisamos saber onde é que a CDHU entra, porque aqui, na verdade, 
V. Sa. está falando em nome da CDHU, não está falando em nome do Engenheiro Climério 
apenas, está falando em nome da CDHU; era o agente da CDHU responsável pelo pagamen-
to das obras que eram realizadas lá. Era assim: fazia a medição e autorizava o pagamento. 
Era isso ou não?

CLIMÉRIO DE TOLEDO PEREIRA – Eu não fazia medição de campo. A medição era 
feita pelo consórcio Maxihab.

ANTONIO MENTOR – A assessoria nos disse aqui que o consórcio fazia a medição e 
que V. Sra. era quem autorizava o pagamento.

CLIMÉRIO DE TOLEDO PEREIRA – Reconhecia os cálculos
CLIMÉRIO DE TOLEDO PEREIRA – Me orientaram a fazer uma medição negativa. 

Depois ficou a dúvida se era melhor a prefeitura devolver tudo para a CDHU para ela depo-
sitar novamente, redirecionar ou não. Aí no fim não sei como é que resolveram, não sei 
como acabou resolvendo.

ENIO TATTO – A respeito desse assunto, Sr. Climério, vocês fizeram uma reunião, em 
Santos.

CLIMÉRIO DE TOLEDO PEREIRA – Sim, senhor.
ENIO TATTO – Juntamente com o Sr. Antonio Carlos Trevisani e o Sr. Silvio Vasconce-

los. Quem são essas duas pessoas?
CLIMÉRIO DE TOLEDO PEREIRA – O engenheiro Antonio Carlos Trevisani era o supe-

rintendente de obras do interior da CDHU; o engenheiro Silvio Vasconcelos era superinten-
dente de programação, orçamento e controle da CDHU.

ENIO TATTO – O objetivo da reunião qual era? Só um detalhe. Nessa reunião tam-
bém teve um representante do consórcio LBR-Tjofran?

CLIMÉRIO DE TOLEDO PEREIRA – Acho que fomos aproveitar para fazer alguma visi-
ta técnica, deputado. Eu não me lembro. Porque eventualmente quando tinha...

Data do depoimento: 14/10/2009
Depoente: Ângelo César Malacrida, ex-prefeito de Presidente Venceslau.
O ex-prefeito de Presidente Venceslau, Ângelo César Malacrida, depôs na CPI da 

CDHU, na quarta-feira (14/10), e confirmou que havia um esquema pronto para que algu-
mas empresas vencessem as licitações destinadas à construção de unidades habitacionais 
no Oeste Paulista, por meio de convênios entre prefeituras e a CDHU.

Em sua explicação, Malacrida disse que as empresas vencedoras dos certames licita-
tórios já vinham com um pacote pronto para eliminar possíveis concorrentes.

Segundo o ex-prefeito, “havia um pacote pronto para eliminar possíveis concorren-
tes” e que o município de Presidente Venceslau, assim como a maioria dos municípios da 
região, tem déficit habitacional e que, portanto, tinha o interesse pelos projetos da CDHU.

Malacrida, que governou a cidade entre 2005 e 2008, foi eleito pelo PT. Sua convo-
cação foi pedida da base governista, com a aprovação dos deputados Enio Tatto e Antonio 
Mentor, não se opuseram a convocação numa demonstração de que querem apurar as irre-
gularidades sejam quem forem os responsáveis. A convocação de Ângelo Malacrida, assim 
como a de Gabriel Vassilios Péras, ex-prefeito de Narandiba (também eleito pelo PT), foi 
proposta pelo PSDB como tentativa de intimidar os deputados petistas.

Para decepção dos deputados da base governista, nos dois depoimentos dos ex-
prefeitos ficou claro que ambos não tiveram qualquer envolvimento com a chamada “Máfia 
das Casinhas” e que não foram sequer citados em nenhuma das investigações do Ministério 
Público e da Polícia Civil de São Paulo.

Em seu depoimento, Malacrida informou que, na ocasião do escândalo, ficou saben-
do das denúncias pela imprensa e que preocupado chegou a consultar o IPT (Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas) para que analisassem as construções, pois temia pela segurança 
das famílias, entretanto desistiu da idéia frente ao elevado custo. Para tranqüilizar os mora-
dores das 125 unidades foi feita uma análise com os técnicos da própria Prefeitura e, mais 
tarde, conseguiu que a CDHU analisasse as construções. Os defeitos identificados foram 
corrigidos por um Termo de Ajustamento de Conduta entre a Prefeitura, CDHU e Ministério 
Público.

Malacrida esclareceu que a responsabilidade técnica das edificações era da empresa 
contratada pela CDHU para fazer a fiscalização da obra, ou seja, o Consórcio Maxihabi – 
informação confirmada pelo contrato da CDHU com o Consórcio.

Falta a transcrição dos depoimentos do dia e 28/10, a saber: João Degair Favareto e 
Dejair Bistafa. ( não foram entregues à CPI até a data da votação dos relatórios).

3. TRABALHOS REALIZADOS
Somente se permitiu a inquirição de testemunhas, a base governista impediu a pror-

rogação dos trabalhos da Comissão, não ouvindo os apelos dos deputados do Partido dos 
Trabalhadores O único caso investigado foi o de Pirapozinho.

4. ILEGALIDADES E OMISSÕES DO RELATÓRIO APRESENTADO
4.1. DO RELATÓRIO
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É o que relata o MP, fls. 9098 dos Memoriais do processo 540/06 da Comarca de 
Pirapozinho, . “De se registrar, pela importância e gravidade do fato, que imediatamente 
após a interceptação de comunicações telefônicas do investigado Arnaldo Negri, então 
gestor do Programa Habiteto da CDHU, por indícios de seu envolvimento com a organização 
criminosa em tela (cf. fls. 2288/2289), o sigilo da investigação foi violado, consoante se infe-
re do teor de fls. 2298; 2304/2310).

Tal vazamento, depois de seis meses de interceptações telefônicas sob sigilo, eviden-
temente prejudicou as investigações, que se aproximavam de funcionários do alto escalão 
da Companhia.”

Após as denuncias envolvendo a CDHU na operação Pomar, foi exonerado em 2007.
5.1 – Material TCE
* DOS 631 CONTRATOS DA CDHU JULGADOS IRREGULARES PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO
Por força do disposto na Constituição Estadual, art. 33, inciso XIV4, são enviados 

para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo os contratos julgados irregulares pelo 
TCE.

Na Ordem do Dia de 17 de março de 2009 da Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo, constavam 631 contratos da CDHU julgados irregulares pelo Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo ao longo dos últimos 10 anos, que aguardavam a apreciação de 
Projetos de Decretos Legislativos referentes aos encaminhamentos aprovados.

Em valores corrigidos, o somatório dos 631 contratos alcança cerca de R$ 5,3 
bilhões, valor suficiente para construir 133.000 unidades habitacionais, no valor de R$ 39 
mil cada, e que corresponde a quatro e meio orçamentos anuais da CDHU para investimen-
tos.

Face aos valores envolvidos, um conjunto formado por 30 contratos, com recursos 
envolvidos da ordem de R$ 295 milhões, destaca-se entre os 631 contratos julgados irregu-
lares supramencionados.

Tais contratos foram firmados para a prestação de serviços em várias das regiões 
administrativas do Estado de São Paulo – vide doc. 01 relação de 30 contratos relevantes do 
CDHU julgados irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado.

As irregularidades apontadas convergem e apontam para o conluio entre os empre-
sários envolvidos, a administração do CDHU e servidores do Estado.

* GORO HAMA - ANTÔNIO FRANCISCO RIBEIRO JÚNIOR - BENEDITO ARANHA 
FILHO - FERNANDO ANTÔNIO DE CARVALHO - FERNANDO MATHIAS MAZZUCHELLI - 
MAÇAHICO TISAKA - ORLANDO BUENO RIBEIRO - ORLANDO LABELLA FILHO

* CONTRATOS IRREGULARES – IMPROBIDADES – DANOS AO ERÁRIO
Goro Hama, ex-presidente da CDHU na gestão Mário Covas, e diversos diretores da 

CDHU nos últimos anos, entre os quais Antônio Francisco Ribeiro Júnior, Benedito Aranha 
Filho, Fernando Antônio de Carvalho, Fernando Mathias Mazzuchelli, Maçahico Tisaka, 
Orlando Bueno Ribeiro e Orlando Labella Filho são réus em Ações Civis Públicas propostas 
pelo Ministério Público do Estado de S. Paulo em que se requer o ressarcimento de cerca de 
R$ 1,1 bilhão de reais aos cofres públicos em razão da existência de 110 contratos irregula-
res firmados sob a gestão de tais agentes públicos pela CDHU – doc. 02 relação de proces-
sos judiciais em curso face aos réus supra nominados; doc. 03 notÍcia sobre ajuizamento de 
ação pelo Ministério Público de São Paulo.

As principais irregularidades constatadas se referem aos seguintes tópicos :
a) inserção na mesma licitação de 2 objetos distintos – como compra de terreno e 

de contrato de empreitada;
b) existência de cláusula restritiva à concorrência – como a exigência da titularidade 

de terreno para participar da licitação;
c) descumprimento do edital – como a exigência de área mínima para certa gleba, 

descumprida pela licitante vencedora;
d) valor de propostas vencedoras superarem o valor de mercado;
e) ilegalidade do reajuste do preço do terreno pela variação do índice FIPE, aplicável 

apenas à construção civil,
f) existência de sobrepreço no valor dos contratos, pela aplicação da correção mone-

tária sobre a parcela do BDI.
* CONSÓRCIO DUCTOR/EARTH TECH – MÁRIO MARIOTTO E ÁLVARO LUIZ ROSSET-

TO DE SOUZA – RENATO AMAURY DE MEDEIROS E OSWALDO LONGO - VITORINO FRAN-
CISCO ANTUNES NETO

* IMPROBIDADE – DANOS AO ERÁRIO
Para o projeto HABITETO, a CDHU optou por dividir o Estado de São Paulo em 11 

regiões e licitar o gerenciamento das obras por região.
Foi realizada a concorrência 141/02, analisada no TC 10106/026/03, referente à con-

tratação do Consórcio Ductor / Earth Tech pela CDHU.
No TC 10106/026/03, constam 07 pareceres de áreas técnicas do Tribunal de Contas 

do Estado apontando irregularidades na licitação e na contratação.
Embora fosse dado prazo para a CDHU se manifestar e juntar documentos em, pelo 

menos, três ocasiões, as alegações não sanaram as irregularidades apontadas.
Estes fatos fizeram com que a ATJ – Unidade Jurídica ratificasse pareceres anterio-

res, opinando pelas irregularidades no processo licitatório e no contrato.
Após esses pareceres que apontavam diversas irregularidades, após mais de um 

ano de discussões, onde a CDHU foi instada a apresentar justificativas e documentos sobre 
as irregularidades constatadas, Vitorino Francisco Antunes Neto, Procurador da Fazenda 
Estadual junto ao Tribunal de Contas do Estado, profere parecer, baseado em pontos irre-
levantes, manifestando-se pela regularidade da licitação e do contrato, subsidiando então 
o julgamento de regularidade do contrato e da licitação pelos Conselheiros do Tribunal de 
Contas do Estado – vide doc. 04 resumo circunstanciado dos autos do TC 10106/026/03 e 
doc. 05 cópia integral do TC 10106/026/03.

O TC 10106/026/03, em que se analisou a contratação do Consórcio Ductor / Earth 
Tech pela CDHU, foi tido como o processo piloto pela CDHU e tal contratação serviu de 
paradigma para os contratos de gerenciamento de obras das outras 10 regiões administra-
tivas do Estado – em outras palavras, tudo que se constata no contrato Consórcio Ductor / 
Earth Tech e CDHU se repete em todo o Estado.

da legalidade e a sugestão de criação de cadastro de impedidas de participar de licitações 
estaduais é de fato desnecessária, à luz do que dispõe a Lei Federal 8666/93, art. 87, inciso II3.

4.3. DAS OMISSÕES DO RELATÓRIO APRESENTADO
O relatório apresentado omite o fato de não terem sido encaminhadas medidas que 

substanciam a Comissão Parlamentar de Inquérito no seu caráter de inquérito administrativo.
Foram requeridas medidas de investigação como a solicitação de documentos, a 

oitiva de autoridades, a realização de diligências, todas previstas no Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo como de competência de Comissão Parla-
mentar de Inquérito:

Artigo 34-B – A Comissão Parlamentar de Inquérito poderá, observada a legislação 
específica:

I – requisitar à Mesa servidores dos serviços administrativos da Assembléia, bem 
como, em caráter transitório, os de qualquer órgão ou entidade da administração pública 
direta, indireta e fundacional do Estado, necessários aos seus trabalhos;

II – determinar diligências, ouvir indiciados, inquirir testemunhas sob compromisso, 
requisitar de órgãos e entidades da administração pública, inclusive concessionários de ser-
viço público, informações e documentos, requerer a audiência de Deputadas, Deputados e 
Secretários de Estado, tomar depoimentos e requisitar os serviços de quaisquer autoridades, 
inclusive policiais;

III – incumbir qualquer de seus membros ou funcionários requisitados da realização 
de sindicâncias ou diligências necessárias aos seus trabalhos, dando conhecimento prévio à 
Mesa;

IV – deslocar-se a qualquer ponto do Estado para a realização de investigações e 
audiências públicas;

V – estipular prazo para o atendimento de qualquer providência ou realização de 
diligência sob as penas da lei, exceto quando da alçada de autoridade judiciária;

VI – se forem diversos os fatos inter-relacionados objeto do inquérito, dizer em sepa-
rado sobre cada um, mesmo antes de findar a investigação dos demais;

VII – determinar a quebra do sigilo bancário, fiscal e de dados telefônicos, requisi-
tando as respectivas informações dos agentes e órgãos públicos competentes, desde que 
observados os seguintes requisitos:

a) devida motivação;
b) pertinência temática com o que se investiga;
c) limitação temporal;
d) necessidade absoluta da medida, pois o resultado por apurar não adviria de 

nenhum outro meio ou fonte lícita de prova;
VIII – requisitar o auxílio das polícias civil e militar para auxiliar os trabalhos da 

Comissão, zelar pela segurança de testemunha, de terceiros relacionados aos fatos investi-
gados e de seus membros;

IX – pedir à autoridade judicial que determine busca e apreensão.
...
Especificamente foram requeridas as seguintes medidas:
- requerimento de informações ao CDHU sobre providências tomadas junto ao Poder 

Judiciário relativas às irregularidades praticadas na construção das casas;
- requerimento à CDHU de inteiros teores do contrato e aditamentos do CONSÓRCIO 

MAXIHABI – LOTE 11 ;
- requerimento para a Comissão de Obras Públicas de disponibilização de documen-

tos entregues pelo Sr. Lazaro Piunti àquela Comissão em 08.02.2000;
- requerimento para oitiva do Sr. Lair Krahenbuhl, Secretário de Estado da Habitação 

e Presidente da CDHU.
Não há menção no relatório a tais solicitações e aos encaminhamentos adotados 

face à sua apresentação.

5. IRREGULARIDADES E ILEGALIDADES PRATICADAS POR AGENTES PÚBLICOS
Governadores Mario Covas e Geraldo Alckmin: nomeação e manutenção do Sr. Goro 

Hama como Assessor Especial no Palácio dos Bandeirantes mesmo após as denúncias envol-
vendo sua gestão como dirigente da CDHU.

Goro Hama: As ilegalidades detectadas nas licitações e nas execuções dos contra-
tos envolvendo a CDHU remontam 1995. Nessa época Goro Hama presidia a CDHU, onde 
permaneceu até 2000. Após denuncias envolvendo-o, foi transferido da CDHU porém, foi 
mantido no staff do Governo do Estado, na qualidade de ASSESSOR ESPECIAL no Palácio 
dos Bandeirantes onde permaneceu até março de 2001.

O Sr. Goro Hama responde a 85 processos judiciais interpostos pelo MPE, por desvio 
de R$ 685,7 milhões de reais dos cofres públicos.

Arnaldo Negri: Em 1999, Arnaldo Negri foi apontado por uma auditoria da CDHU 
como participante de uma quadrilha que recomercializava unidades habitacionais constru-
ídas pelo Estado. Ele foi exonerado em 2001. Dois anos depois, quando seu irmão Barjas 
Negri assumiu a direção do CDHU, ele foi reconduzido gloriosamente como gestor do 
Programa Habiteto para dar prosseguimento ao seu “trabalho”. (Jornal Hora do Povo em 
01/06/07).

Oportuno destacar que, segundo o Ministério Público, o foco das irregularidades 
envolvendo a CDHU é o Programa Habiteto e o envolvimento de agentes públicos no 
esquema. “Os crimes sub judice representam, indiscutivelmente, um dos maiores casos de 
corrupção, se não o maior, da história do Oeste Paulista. Há provas cabais do envolvimento 
de agentes públicos estaduais e do Município de Pirapozinho em esquemas de fraude a 
licitação que causaram grandes prejuízos ao erário e à população carente beneficiária do 
programa estadual de habitação denominado “Habiteto”. (fls. 9078 - Memoriais do MP – 
processo 540/06 – Comarca de Pirapozinho).

As investigações da organização criminosa duraram seis meses e ocorreram sob sigi-
lo. Porém, quando as investigações caminharam para a descoberta do elo entre a quadrilha 
que operava no Oeste Paulista e a cúpula da CDHU, aconteceu um providencial vazamento 
que obrigou a deflagração das prisões para a preservação do que se havia investigado até 
então.
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Também são apontados problemas de falta de acabamento em unidades entregues 
poucos dias antes das eleições de 2006, o que denota uso político e eleitoral da obra.

Empresas doaram para a campanha eleitoral do presidente do CDHU
Outro aspecto importante de ser notado são as datas em que foram assinados os 

contratos para a construção destas unidades.
O Convênio entre prefeitura e a CDHU nº 1.03.00.00/3.00.00.00/303/2004 P.P. 

42.15.08-protocolo nº. 202090/04 foi assinado em 29/06/2004, à época o Prefeito de São 
José dos Campos era o Sr. Emanuel Fernandes.

O contrato do município com as empresas Boreal (28/07/2005) e Guaibê 
(19/12/2005) foi pago por verbas da CDHU órgão subordinado à Secretaria de Estado da 
Habitação, que tinha como titular da pasta o Sr. Emanuel Fernandes.

Essas mesmas empresas (Guaibê e Boreal), tornaram-se doadoras da campanha elei-
toral de 2006, para o então candidato a deputado federal Emanuel Fernandes.

Ou seja, enquanto prefeito Emanuel assinou contrato com o CDHU, logo após 
tornar-se presidente do CDHU liberou verbas para que as empresas Boreal e Guaibê fossem 
contratadas pela prefeitura e, concluídas as obras em 2006, já no período eleitoral, essas 
empresas contribuíram para sua campanha eleitoral.

De fato, na prestação de contas de campanha do deputado Emanuel Fernandes, 
consta uma série de construtoras que prestaram serviço à prefeitura de São José dos Cam-
pos e também à CDHU.

As matérias da imprensa abaixo reproduzidas indicam claramente o que afirmamos:
CDHU cobrou propina no interior de SP, diz ex-gerente
Folha Vale (http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u52828.shtml) 

13/06/2002 - 10h58
O ex-gerente do escritório regional da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habi-

tacional e Urbano) João Maroun Bouéri Neto disse ontem que funcionários do alto escalão 
da companhia estão envolvidos em um esquema de cobrança de propina de construtoras 
que participaram do projeto Chamamento Empresarial, no interior de São Paulo.

O ex-gerente disse que empreiteiras que construíram unidades em Jacareí e Taubaté 
foram pressionadas a pagar propina para conseguirem a liberação de verba para a conclu-
são das obras.

Segundo ele, a construtora Estrela, com sede em Fortaleza (CE), que construiu 1.024 
apartamentos no Cecap 3, em Taubaté, teve que pagar R$ 72 mil de propina.

“Membros do CDHU não queriam liberar a verba para o término das obras sem 
receber o dinheiro. Não tenho documentos para provar porque ‘ladrão’ não deixa recibo’”, 
afirmou.

Outra obra que foi entregue somente mediante pagamento de propina, segundo 
Bouéri Neto, é o residencial Bandeira Branca, com 640 casas, em Jacareí.

“O conjunto levou um ano para ser entregue porque o lugar não tinha esgoto e a obra 
tinha que estar completa para a entrega.”

Segundo Bouéri Neto, durante a solenidade, ele ficou sabendo da quantia cobrada 
de propina por cada apartamento.

“Cada apartamento custava R$ 19 mil. A construtora teve que pagar 7% do valor 
de cada uma essas pessoas [funcionários da CDHU]. Infelizmente não posso divulgar os 
nomes”, explicou.

A construtora responsável pela obra era a Menin, de Marília (SP), que foi subcontra-
tada para executar a obra. As construtoras não foram localizadas ontem.

Segundo o ex-presidente, na época, o esquema foi denunciado a Geraldo Alckmin 
(PSDB), que ocupava o cargo de governador interinamente.

“Estive no gabinete por pelo menos duas horas com o Alckmin. Ele ficou enfurecido 
dizendo que ‘limparia’ isso tudo.”

Bouéri Neto disse que pouco antes de deixar o cargo, em abril do ano passado, 
durante uma visita à região, Alckmin foi cobrado por ele sobre o assunto.

“Ele [o governador] disse que havia passado o caso para a Casa Civil. Desde então, 
não vi nenhuma investigação a respeito”, disse.

O ex-gerente afirmou que resolveu denunciar o esquema só agora porque ficou 
indignado com a atuação da CDHU.

Outro lado
Segundo uma nota oficial, divulgada ontem pelo secretário de Comunicação do 

Estado, Luiz Salgado Ribeiro, o governador Geraldo Alckmin nunca recebeu as denúncias 
das irregularidades apontadas pelo ex-dirigente da CDHU na região.

De acordo com a nota, o governo espera que Bouéri Neto faça a denúncia das irre-
gularidades, formalmente, e aponte quem são as pessoas envolvidas no suposto esquema 
de cobrança de propina que ele alega existir.

Presidente exige provas sobre propina
São José dos Campos 13/06/02
O presidente da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), 

Luiz Antônio Carvalho Pacheco, cobrou a apresentação de provas que atestem as denúncias 
de suposta cobrança de propina na companhia.

As supostas irregularidades foram denunciadas ao ValeParaibano pelo ex-gerente 
regional da entidade João Maroun Bouéri Neto.

“A gente espera que ele (Bouéri) traga alguma prova que isso de fato aconteceu. Se 
tivesse feito no passado teria se instalado uma sindicância para apuração dos fatos”, disse.

Segundo Pacheco, as mudanças no primeiro escalão da companhia ocorreram por 
“motivos políticos”.

“A mudança que houve na companhia, na diretoria e na presidência, não foi levada 
em momento nenhum por questões de denúncias, acusações ou suspeitas.”

Pacheco disse ainda que Bouéri não teria encaminhado à direção da CDHU as 
denúncias de irregularidades. “Não paira e nunca pairou na companhia dúvida sobre a ido-
neidade dos funcionários.”

PROVAS - Bouéri disse que considera “ingênuo” o pedido de provas feito por Pache-
co.

Um dos contratos foi firmado entre a CDHU e a, consorcio sob a denominação 
MAXIHABI, abaixo expostos.

* CONSÓRCIO MAXIHABI– TELMO GIOLITO PORTO – VITORINO FRANCISCO ANTU-
NES NETO

* IMPROBIDADE – DANOS AO ERÁRIO
No TC 10107/026/03, constam 11 pareceres de áreas técnicas do Tribunal de Contas 

do Estado apontando irregularidades na licitação e na contratação pela CDHU do Consórcio 
MAXIHABI, para prestação de serviços técnicos de gerenciamento nas unidades habitacio-
nais da região de Presidente Prudente e Marília.

Também nesse caso foi concedido prazo para a CDHU se manifestar e juntar docu-
mentos em, pelo menos, três ocasiões, as alegações não sanaram as irregularidades apon-
tadas.

Estes fatos fizeram com que a ATJ – Unidade Jurídica ratificasse pareceres anterio-
res, opinando pelas irregularidades no processo licitatório e no contrato.

Após esses pareceres que apontavam diversas irregularidades, após mais de um 
ano de discussões, onde a CDHU foi instada a apresentar justificativas e documentos sobre 
as irregularidades constatadas, novamente Vitorino Francisco Antunes Neto, Procurador da 
Fazenda Estadual junto ao Tribunal de Contas do Estado, profere parecer, novamente base-
ado em pontos irrelevantes, manifestando-se pela regularidade da licitação e do contrato, 
dando elementos para o julgamento de regularidade do contrato e da licitação pelos Conse-
lheiros do Tribunal de Contas do Estado - vide doc. 06 resumo circunstanciado dos autos do 
TC 10107/026/03 e doc 07 cópia integral do TC 10107/026/03.

5.2 – Caso São José dos Campos
Denúncias com relação às obras de construção de casas populares custeadas pelo 

convênio entre a CDHU e a Prefeitura de São José dos Campos
Foi encaminhada denúncia ao Ministério Público contra o prefeito Eduardo Cury 

(PSDB) e a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) apontando o 
superfaturamento de casas populares construídas na zona sul da cidade. Segundo a denún-
cia os materiais de construção usados nas obras foram comprados por preços até 400% 
acima dos praticados no mercado.

A representação é baseada em planilhas de custos apresentadas pelas construtoras 
e que demonstram uma grande diferença entre o que foi pago pela prefeitura e o preço de 
varejo. Quando comparados aos preços de atacado, as diferenças aumentam ainda mais.

A denúncia envolve a construção de 121 casas populares no Campo dos Alemães 
-- executadas pelas construtoras Guaibê Engenharia -- e 342 no Parque Dom Pedro II -- a 
cargo da construtora Boreal. Juntos, os conjuntos consumiram R$ 10 milhões em investi-
mentos.

Boreal Engenharia:
Construção de 342 casas no bairro Dom Pedro II contrato 13832/05 no valor de R$ 

7.326.923,65 assinado em 28/07/2005).
Guaibê Engenharia:
Construção de 121 casas nos bairros Campo dos Alemães e Dom Pedro I (contrato 

14356/05 no valor de R$ 2.658.691.32 assinado em 19/12/2005) e 150 casas no bairro 
Campo dos Alemães (contrato 10412/03 no valor de R$ 2.357.805,58, aditado em R$ 
400.159,22. A obra teve início em 05/05/03 e término em 29/07/04).

Irregularidades apontadas nas obras
Constatou-se, à época, que em muitos dos itens utilizados nas construções os preços 

pagos estão muito acima dos praticados pelo mercado, atingindo uma diferença de até 
400% (quatrocentos por cento) em determinados casos. Alguns exemplos:

1) Poste e caixa de ligação
No mercado esse item era encontrado com preços que variavam de R$ 324,00 a R$ 

360,00, (com mão-de-obra para instalação já incluída). O valor pago às construtoras foi R$ 
546,81 (Boreal) e R$ 577,11 (Guaibê).

2) Vasos sanitários (Bacia de louça)
No mercado era encontrado com preços entre R$ 80,00 a R$ 119,17. O valor pago 

pelo item foi R$ 207,17 (Boreal) e R$ 218,74 (Guaibê).
Somente nestes dois itens, levando em conta a totalidade das casas construídas há 

uma diferença de preço de R$ 154.230,98.
A denúncia cita indícios de preços acima de mercado, em mais de uma dezena de 

produtos .
Os preços pagos pelas empreiteiras aos seus fornecedores não justificavam as plani-

lhas apresentadas por estas mesmas construtoras para os recebimentos dos valores pagos 
pela prefeitura.

Por outro lado, houve grande número de reclamações sobre a qualidade das unida-
des habitacionais, sendo que mais de 70 (setenta) delas apresentaram problemas estrutu-
rais, conforme noticiado pela imprensa local.

Obras semelhantes preços diferentes:
A empresa Guaibê Engenharia, nos anos 2003 e 2005, executou serviços semelhan-

tes utilizando itens comuns nas duas oportunidades, entretanto esses itens sofreram estra-
tosféricos aumentos sem qualquer razão aparente.

Em 2003, por exemplo, 150 casas foram construídas ao preço de R$ 1.838.464,50 
(média de R$ 12.256,43 por unidade). Em 2005, 121 casas foram construídas ao preço total 
de R$ 2.143.343,20 (média de R$ 17.713,58 por unidade). Mesmo levando-se em conta 
intervalo de tempo entre uma e outra obra, é difícil compreender como razoáveis reajustes 
da ordem de 44,52% no valor das construções.

Qualidade das obras
Pode-se constatar, no material fotográfico anexo, que a qualidade do material utili-

zado, bem como a dos serviços prestados pelas empreiteiras executoras das unidade habita-
cionais da CDHU é muito ruim.

As reclamações dos moradores são freqüentes e dizem respeito a diversos proble-
mas como instalações elétricas e hidráulicas além da infra-estrutura que as casas apresen-
tam.
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Não bastasse isso, as empresas do grupo também sabem que o material que irão 
fornecer é de qualidade inferior à exigida no contrato, o que acaba sendo ratificado pelo 
setor de engenharia da Prefeitura, pelos engenheiros da empresa LBR-Tjofran, responsáveis 
pela fiscalização e medição das obras, bem pelo engenheiro da regional da CDHU em Presi-
dente Prudente.

Em suma: a organização criminosa sub análise, contratada fraudulentamente pela 
Prefeitura, por meio da FT Construções, para gerenciar a obra, manipula o edital da licitação 
para a aquisição de cestas de materiais, o que determina que as propostas das empresas 
do grupo sejam invencíveis. Depois, a própria FT Construções, por meio das empresas de 
“fachada”, vende para ela mesma, na medida em que recebe as cestas de construções 
nos canteiros de obras. E não é só. O engenheiro da Prefeitura encarregado de conferir a 
entrega dos materiais e a execução das obras, obedecendo a ordens do Prefeito, ratifica as 
entregas de cestas em quantidades e qualidades inferiores às exigidas. Por fim, o consórcio, 
responsável pelas medições das obras, também legitima o esquema, porque seus engenhei-
ros medidores são pagos pelo grupo para falsearem ideologicamente as planilhas, o que 
viabiliza o repasse das correspondentes verbas pelo CDHU.

Toda a infraestrutura dos empreendimentos é feita pelo grupo. Assim, conseguem 
aumentar a receita, pois que a qualidade do material que empregam é de péssima qualida-
de. Fraudam testes dos materiais, sempre com a conivência de funcionários públicos. Não 
pagam tributos. A partir do momento que uma das empresas tem a inscrição cassada, eles 
já possuem outra para atuar no lugar. O dinheiro obtido com as atividades ilícitas do grupo 
está sendo lavado em sua maioria na compra de imóveis.

Os elementos de convicção colhidos na fase inquisitiva indicam que a organização 
em questão, utilizando-se do modus operandi acima narrado, pode ter fraudado licitações 
para a construção de casas populares em mais de trinta e cinco municípios do Estado de 
São Paulo. (g.n.) (doc. Xxx)

Pelo exposto, fica evidenciado que nenhum crime seria possível se não fosse a total 
complacência dos funcionários das empresas do Consórcio, contratado pela CDHU para a 
fiscalização da execução dos contratos e de funcionários e diretores da CDHU.

As construções só eram fraudadas porque as medições também eram. Os fiscais do 
Consórcio Maxihabi recebiam valores da empresa FT Construções para que fechassem os 
olhos para as irregularidades. A CDHU, através de seus dirigentes na região, fazia o mesmo, 
e assim o dinheiro era liberado mesmo sem a necessária fiscalização. Todos os envolvidos 
eram recompensados por suas ações ou omissões que permitiam o sucesso da organização 
criminosa.

Consórcio Maxihabi e CDHU
Muito embora a responsabilização no âmbito do processo 540/06 dos crimes pra-

ticados pela organização criminosa tenha-se dado na esfera criminal, é inevitável que esta 
CPI exija a responsabilização dos diretores das empresas responsáveis pelo crime levado a 
efeito por seus colaboradores, tanto na esfera criminal quanto cível e administrativa, por 
impossível que fossem praticados sem o conhecimento dos mesmos.

Nos autos do processo supramencionado consta o depoimento prestado à Polícia 
Civil pelo senhor Climério de Toledo Pereira, Engenheiro Civil, coordenador regional de 
obras da regional de Presidente Prudente da CDHU (fls. 4039) em que afirma claramente 
que os problemas ocorridos na região eram do conhecimento do alto escalão da compa-
nhia, inclusive os diretores e gerentes de São Paulo participaram da “solução” de uma das 
irregularidades. “...Que a expressão medição negativa significa a liberação antecipada de 
15% do valor do convênio por ocasião da emissão da OIS, este valor serve para implemen-
tar o início da obra, quando há a supressão significativa de unidades habitacionais o valor 
inicial liberado de 15% é maior que o valor residual correspondente ao número de unidades 
que estão sendo realmente construídas. Que tal fato ocorreu em Mirante do Paranapanema. 
Lá foram feitas medições negativas em fevereiro, que isto foi acertado na reunião em San-
tos, realizado com o superior do interrogado, engenheiro Antonio Carlos Trevisani e o enge-
nheiro Silvio Vasconcelos, este superintendente de programação e controle da CDHU. Que 
no caso de Mirante do Paranapanema, no Assentamento rural onde estaria sendo construí-
do 06 unidades, suprimiu-se 05, porém, o valor correspondente já está depositado na conta 
da prefeitura, assim, o interrogado foi instruído pelos dois superintendentes supracitados 
como deveria agir com a prefeitura para elaborar a devolução do dinheiro. Que conversou 
na prefeitura de Mirante do Paranapanema sobre a devolução do dinheiro. Que nesta reu-
nião em Santos Mário Dale Vedove (Moreno – fiscal do Consórcio Maxihabi) estava junto. 
Que falou com “Francisco” (Chiquinho da CDHU)(...)” (g.n)

É público e notório para qualquer cidadão minimamente informado, que o esquema 
desbaratado na região Oeste de nosso Estado é apenas a reprodução no microcosmo de um 
prática antiga nos negócios envolvendo o Governo do Estado e a CDHU que perdura impu-
nemente.

No rol de proprietários da empresa LBR Engenharia e Consultoria Ltda. figuram, den-
tre outros, os senhores Orlando LaBella Filho e Orlando Bueno Ribeiro, frequentes em outros 
procedimentos investigatórios envolvendo contratos irregulares com a CDHU, visto que dela 
já foram diretores e possuem trânsito tanto com a alta cúpula da Companhia como com 
integrantes do alto escalão do Governo do Estado, inclusive com condenação já determina-
da pelo judiciário. Ora estão de um lado (CDHU) ora de outro (empreiteiras). Mudam-se os 
nomes, mas os agentes são sempre os mesmos a dilapidar os cofres do Estado.

Como é possível que mesmo tendo sido condenados por diversas vezes junto com o 
senhor Goro Hama em fraudes em contratos com a CDHU estes senhores sejam contratados 
para a fiscalização de obras da mesma CDHU? Impossível não verificar ação dolosa com o 
intuito de dilapidar o Patrimônio Público e lesar a população carente que tanto necessita de 
um lar.

Portanto, por si só, a contratação de um consórcio que tenham como participes cida-
dãos sobre os quais recaem sérias acusações de lesão ao Patrimônio Público, por suas ações 
e omissões na execução de contratos com a CDHU, é um descalabro.

5.4 Caso Americana
Relatório conclusivo CEI- Comissão Especial de Inquérito na Câmara Municipal de 

Americana para apurar indícios de superfaturamento na construção das casas populares do 
Parque da Liberdade.

“Eu gostaria que o Ministério Público encampasse o caso porque não tenho poder 
para pedir quebra de sigilo bancário e para tomar uma série de providências que a Justiça 
pode. Ladrão não passa recibo. É muito ingênuo pedir prova”, disse o ex-gerente.

“Imaginei que todos seriam demitidos”
12/07/2002 http://jornal.valeparaibano.com.br/2002/06/12/sjc/cdhu2.html
São José dos Campos.
O ex-gerente regional da CDHU João Maroun Bouéri Neto disse ter relatado pesso-

almente as supostas irregularidades na companhia ao governador Geraldo Alckmin (PSDB).
ValeParaibano - O senhor relatou essas denúncias ao governador?
Bouéri Neto- Fui ao Palácio e fiquei mais de uma hora com Geraldo (na ocasião vice-

governador). Fui com a coordenadora de Desenvolvimento Social da CDHU, Gilcia Gil. Eu 
expus ao Geraldo tudo que estava acontecendo na CDHU, todas as tramóias da CDHU, as 
maracutais dentro da CDHU e as extorsões de dentro da CDHU. Contei tudo para ele e ela 
(Gilcia) confirmou, disse: ‘Geraldo é isso mesmo’. Nós éramos detentores da confiança dele. 
Ele (Alckmin) prometeu que isso iria mudar.

VP- Por que o senhor não tornou públicas essas supostas irregularidades na época 
em que elas ocorreram?

Bouéri- Eu sabia, mas eu guardava para mim para não prejudicar o Geraldinho. Eu 
procurei corrigir. Fui ao Palácio, contei para o Geraldinho. Tomei essas providências que 
deveria. Na hora que estávamos falando, ele (Alckmin) ficou nervoso. Imaginei que ele iria 
mandar todo mundo embora, mas não aconteceu nada.

VP- O senhor sabe se foi tomada alguma providência?
Bouéri- A última vez que eu estive com Geraldinho e cobrei sobre esse assunto, ele 

falou para mim que encaminhou o caso para o Walter Feldmann, (na época) secretário da 
Casa Civil. Para mim, o caso acabou. O governador, que está no exercício do poder, tem uma 
denúncia e para que fazer a coisa voltar se já estava na mão dele? E rigorosamente não foi 
feito nada.

Fatos recentes
Em 2009, o prefeito de São José dos Campos Eduardo Cury encaminhou para vota-

ção na Câmara Municipal um projeto de Lei Complementar que “Desafeta as áreas que 
especifica, classifica-as como bens dominicais e autoriza a Prefeitura Municipal a doá-las 
para a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo 
(CDHU), para a implantação de programa habitacional no Município, e dá outras providên-
cias.”

Pela proposta, aprovada pela Câmara Municipal de São José dos Campos no início 
do mês de outubro restaram desafetas 177 (cento e setenta e sete) áreas de terra localiza-
das no Distrito de Eugênio de Melo, que passaram a ser classificadas como bens dominiais, 
ficando a Prefeitura Municipal autorizada a doá-las para a Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).

Entretanto, essas áreas, na prática, já foram cedidas à Companhia há pelo menos 
dois anos, antes da reeleição do prefeito. No local foi edificado o “Residencial Ribeira”, com 
175 unidades habitacionais e um custo de R$ 4.321.888,81 (quatro milhões trezentos e 
vinte e um mil oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos), de acordo com os 
dados constantes do site oficial do município.

Ainda de acordo com as informações oficiais, as obras teriam sido entregues em 
março de 2008.

Provavelmente em decorrência da falta de autorização legislativa, os moradores 
aguardam ainda hoje a regularização da documentação dos imóveis.

Embora o projeto tenha sido aprovado na Câmara Municipal a lei ainda não foi san-
cionada pelo prefeito.

Esse tipo de situação mostra a irresponsabilidade da CDHU, que mesmo sem ter a 
cessão da área liberou os recursos, as obras foram concluídas e entregues, porém de manei-
ra irregular. Como acontece em diversos outros casos que são apontados frequentemente, 
somente para citar outro exemplo o empreendimento conhecido como Conjunto Liga das 
Senhoras Católicas, localizado no bairro do Butantã onde diversas famílias mesmo tendo 
quitado seu imóvel não possuem a escritura porque o empreendimento está irregular nos 
registros da Prefeitura de São Paulo.

5.3 Caso Pirapozinho
O Caso Pirapozinho – Modus Operandi
Em 28 de maio de 2007, no município de Pirapozinho, os promotores de Justiça Dr. 

Landofo Andrade de Souza, de Pirapozinho, Dr. André Luis Felício, do GAERCO de Presidente 
Prudente e Dr.Mário Coimbra, de Pirapozinho ofertaram denúncia contra 29 pessoas sob a 
acusação de “associaram-se em quadrilha ou bando, para o fim de cometerem crimes na 
região de Presidente Prudente, inclusive nesta Comarca de Pirapozinho”.

“Segundo o apurado, a organização criminosa em tela engendrou um esquema 
capaz de criar com muita rapidez várias empresas, com as quais participa de licitações, 
sempre para a construção de conjuntos habitacionais com verbas repassadas pela CDHU. 
Tal grupo é o responsável pelos projetos, planilhas de quantidade de materiais que serão 
empregados nas construções das unidades habitacionais e, posteriormente, na infraestru-
tura do conjunto. Para atingir suas metas ilícitas, pagam valores a funcionários e prefeitos 
municipais, a funcionários da CDHU, bem como a engenheiros das terceirizadas.

As obras são compostas, em parte, por gerenciamento e treinamento de mutirantes, 
o que representa cerca de 20,85% do valor global do empreendimento. O restante é com-
posto pela aquisição de materiais de construção. O grupo quase sempre logra vencer as 
licitações para gerenciamento da obra.

Em se tratando de obras pequenas, fraudam-se as cartas-convite. Para obras maio-
res, conseguem a inclusão de quesitos que inibem a participação em tomadas de preço.

Após vencer a licitação para o gerenciamento das obras, o próprio grupo fornece a 
planilha super dimensionada dos materiais a serem adquiridos. Referida planilha é lançada 
em documento da prefeitura e passa a integrar o edital de licitação. Com isso, nos pregões 
ou concorrências, as empresas do grupo podem lançar preços bem inferiores ao de mercado, 
porquanto sabem que a quantidade de materiais constante do memorial descritivo é super-
faturada.
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O relatório apresenta uma tabela comparativa onde no valor unitário de 28 itens de 
material utilizado na construção verificou-se um superfaturamento com variação de até 469 
% acima do preço referência da construção civil. Aliada a esta questão do superfaturamen-
to apurou-se a qualidade bem inferior do material utilizado causando sérios prejuízos aos 
moradores.

Nesse emaranhado de irregularidades, não se justifica que o mutuário fosse o 
grande prejudicado e recebesse uma construção em péssimo estado como de fato ocor-
reu. Mesmo porque foi contratada para a função de fiscalizar a obra a empresa DUCTOR 
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS S.A. que recebeu por essa contratação o valor correspondente 
a 4,76% do valor total da obra.

A investigação da Comissão Especial de Inquérito-CEI de Americana concluiu que 
houve negligência da empresa fiscalizadora Ductor Implantação de Projetos S.A. em rela-
ção à fiscalização dos trabalhos realizados pela construtora Betumarco S.A. Engenharia, 
permitindo que uma série de irregularidades fossem cometidas em prejuízo dos mutuários, 
e verificou ainda que as empresas infratoras não sofreram, pelo que aferiu a CEI, nenhuma 
penalização prevista nos contratos estabelecidos entre a CDHU e as empresas.

Do ponto de vista técnico de engenharia a CDHU firmou contrato com a empresa 
Ductor que deveria acompanhar a execução da obra, garantindo o estrito cumprimento 
do contrato, do ponto de vista da qualidade do material, da metragem da construção, da 
evolução física do empreendimento o que resultaria na verificação do prazo de entrega aos 
mutuários, enfim assegurar de forma correta o acompanhamento e a fiscalização da obra 
para a qual foi contratada.

Uma consulta realizada pela CEI e à JUCESP( Junta Comercial do Estado de São 
Paulo) verificou que o então governador do Estado Sr. Mario Covas Júnior e o Sr. Michael 
Paul Zeitlin então Secretário de Transportes do Estado, além de outros nomes de grande 
influência na alta esfera política do Estado de São Paulo constavam como sócios fundadores 
da empresa Ductor.

Desta forma a Comissão apurou que a Ductor Implantação de Projetos S.A. foi tam-
bém responsável por parcela significativa dos prejuízos sofridos por 700 famílias america-
nenses mutuarias do Parque da Liberdade.

  A CEI apurou também que o valor desembolsado foi praticamente o mesmo con-
tratado integralmente, porém, com a mudança da empreiteira Betumarco S.A. Engenharia 
para a empresa Múltipla Engenharia S.A. verificou-se a não conclusão da escola, a não edifi-
cação de uma creche, obras estas previstas para a realização dos aditamentos.

Por fim, conclui a Comissão Especial de Inquérito que ocorreu um exorbitante acrés-
cimo no custo final do empreendimento, pela ação desastrosa da CDHU e seus parceiros.

6 . Providências que caberiam à CPI e não foram adotadas
Das ações que não ocorreram no âmbito da CPI
Não realização de diligências, não aprovação dos requerimentos de informação.
Além da oitiva de testemunhas, a CPI analisou documentação, referente aos contra-

tos firmados do empreendimento denominado Pirapozinho.
Não aprovação de requerimentos de informação.
Os deputados Antonio Mentor e Enio Tatto, do Partido dos Trabalhadores que inte-

gram a CPI encaminharam diversos requerimentos à Presidência da CPI solicitando provi-
dências com a finalidade de municiar a Comissão com informações e documentos para uma 
conclusão sobre os fatos investigados.

Diversos desses requerimentos foram rejeitados pela Comissão, num claro sinal de 
que os representantes da base governista numa postura vassalar ao Executivo não tinham 
qualquer intenção de investigar os graves fatos que originaram ao pedido de instauração 
de CPI pelos deputados de oposição. Vale ressaltar que, a bancada de oposição protocolou 
dezenas de pedidos de CPI que foram solenemente ignorados pela Presidência da Casa 
fatos que levaram a bancada do PT a recorrer ao STF para que fosse garantido o direito de 
investigar os atos irregulares do Governo do Estado.

CPI CDHU - requerimentos
13.11.09

Requerimento Proponente situação

REQUERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DA CPI POR 60 DIAS Antonio Mentor
Enio Tatto 27/10/09

Rejeitado
28/10/09

REQUERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DA CPI POR 30 DIAS Antonio Mentor
Enio Tatto 29/10/09

Rejeitado
03/11/09

REQUERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DA CPI POR 22 DIAS Antonio Mentor
Enio Tatto 29/10/09

Rejeitado
03/11/09

REQUERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DA CPI POR 15 DIAS Bruno Covas 28/10 Rejeitado
03/11/09

VITORINO FRANCISCO ANTUNES NETO – Procurador da Fazenda junto 
ao TCE na época em que ocorreu o julgamento pelo TCE do contrato 
CDHU/Consórcio Maxihabi

Antonio Mentor
Enio Tatto 30/09/09

Vista
Bruno Covas
07/10

SERGIO CIQUEIRA ROSSI diretor do TCE na época em que ocorreu o 
julgamento do contrato CDHU/Consórcio Maxihabi

Antonio Mentor
Enio Tatto

Vista
Bruno Covas 
07/10

LUIZ FORTI Delegado de Policia de Pirapozinho – responsável pelo 
inquérito

Antonio Mentor
Enio Tatto 09/06/09

Rejeitado
18/08/09

LANDOLFO ANDRADE DE SOUZA – Promotor de Justiça Pirapozinho – 
responsável pela denúncia do caso

Antonio Mentor
E n i o  T a t t o 
09/06/09

Rejeitado
18/08/09

TCE - EDGAR CAMARGO RODRIGUES – solicitação de informações 
sobre contratos julgados irregulares pelo TCE/SP envolvendo a CDHU 

Antonio Mento
Enio Tatto

Rejeitado
23/08/09

O empreendimento em questão teve seu início a partir da realização de um convênio 
entre a CDHU-Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São 
Paulo e a Prefeitura Municipal de Americana. Com a realização do convênio deu-se início ao 
processo licitatório para a contratação das empresas para a construção e gerenciamento da 
obra.

O processo de fraudes pelo que a CEI-Comissão Especial de Inquérito do Município 
de Americana apurou, teve seu início já no processo Licitatório. Pois foi apresentado no edi-
tal de habilitação das empresas a seguinte exigência.

-exigência de capital mínimo por parte das empresas participantes, excluindo de 
imediato as empresas pequenas e médias do setor, ferindo assim o principio da isonomia 
o primeiro a figurar entre os princípios do art. 3º da Lei 8.666, Sabendo-se que, como no 
dizer de Ruy Barbosa, isonomia não é senão a igualdade entre os iguais, e a desigualdade 
entre os desiguais na exata medida das suas desigualdades, a Lei 8.666 possibilitou à Admi-
nistração uma “desigualação prévia” entre possíveis licitantes, de modo a apenas permitir 
que, entre eles, alguns, com características de suficiência técnica e econômica capazes de 
oferecer segurança, à Administração, do cumprimento de futuro contrato, possam ter suas 
propostas examinadas, em fase posterior à prévia habilitação.

Assim é que os artigos 28 a 32 e em parte, também o art. 29- da lei 8.666 fixaram 
exigências aos licitantes, as quais os desigualarão, sem dúvida, porém de modo constitucio-
nal e legítimo. É exatamente esse o propósito da licitação: desigualar propostas, ou obter 
propostas desiguais, a mais vantajosa delas devendo ser a escolhida.

Dessa forma, violarão o princípio da igualdade, nas licitações,
-exigência de capital registrado desmedidamente alto, de modo a alijar alguns exce-

lentes possíveis licitantes
- Ainda segundo o edital venceria a concorrência e empresa que oferecesse o maior 

desconto a partir do valor máximo fixado.
A CEI de Americana apurou que na licitação de 04 lotes, para a construção de casas 

populares em 04 diferentes municípios, entre os quais Americana, exatamente 04 empresas 
enviaram propostas idênticas, “empatando” no valor máximo.

A ocorrência deste “empate” pelo preço teto aponta o conluio que se evidenciou 
nesta licitação, o não respeito ao princípio de garantia da proposta mais vantajosa à admi-
nistração, que é o de contratar a melhor proposta pelo menor preço, pois neste caso não 
houve nenhum deságio ao contrário, todas as propostas apresentadas apresentaram o 
maior valor.

Ainda para ratificar tais suposições, reforça-se o fato, a constatação da subjetividade 
dos critérios de desempate possibilitando mais uma vez o direcionamento, suscitando dúvi-
das até mesmo pelo tribunal de Contas do Estado, que fez críticas ao modelo adotado, “...
não objetivou a CDHU a construção de casas populares em uma concorrência em que esta 
tivesse o menor preço, objetivou o empate ( George Oswaldo Nogueira - Conselheiro TCE)

A partir deste “empate” forjado, as empresas realizaram entre si permuta entre as 
construções a serem realizadas.

Pasmem senhores, a partir desta permuta entre as empresas ocorreu um fato inu-
sitado, uma das empreiteiras repassou seus direitos de construção a determinado Banco, 
demonstrando a especulação financeira propiciada pela CDHU a estes empreiteiros.

O Tribunal de Contas deu parecer contrário a esse tipo de processo licitatório, pois 
segundo o TCE com esse critério surge a predisposição ao empate, o que de fato ocorreu.

Ainda segundo o conselheiro George Oswaldo Nogueira, do Tribunal de Contas do 
Estado “... tudo foi feito dando a aparência de legalidade, se analisarmos bem, nada mais 
foi feito do que simular o princípio da concorrência e os objetivos e a razão de ser do pro-
cesso licitatório”.

Edital do Conjunto Habitacional Americana C
Denominado inicialmente Projeto Americana que previa a construção de 700 unida-

des habitacionais e terraplanagem, e que posteriormente passou a chamar Projeto America-
na C. Para esta obra não houve nova licitação, mas sim aditamento para construção de uma 
quadra Poliesportiva, Pré-Escola e Creche, mais Centro Posto e Centro Comunitário.

A partir destes aditamentos, o custo global da obra foi elevado em 6,74%.
A Empresa Betumarco S.A. Engenharia contratada, concluiu 96,70% do Projeto 

inicial e, para a construção de menos de 4% da obra foi contratada a empresa Múltipla 
Engenharia Ltda, e a valores da época recebeu a importância de R$ 181.456,22, mesmo 
recebendo essa importância e empresa Múltipla Engenharia Ltda não concluiu a obra para a 
qual havia sido contratada.

A Prefeitura Municipal de Americana à época fez então outro convênio com o Esta-
do de São Paulo para a conclusão da obra, dispôs de recursos municipais para esta obra que 
era de responsabilidade do Estado de São Paulo.

O poder municipal à época fez mais uma licitação no valor de R$ 58.984,91, e mais 
uma vez as obras não foram realizadas, o que caracterizou indícios de mais irregularidades.
Depois houveram ainda mais dois aditamentos no valor de R$ 14.481,70 e mesmo assim a 
empresa Elo Construção Ltda não concluiu a obra.

Destes aditamentos com respectivos pagamentos e não términos das obras contra-
tadas, infere-se pelo menos total desrespeito com a dinheiro público.

Irregularidades na Construção das Unidades Habitacionais
  - redução da obra, retirada de uma parede divisória entre a cozinha e a sala, o 

que constitui parcela da obra não realizada de 3,23m² por unidade, totalizando 2.261m² 
não realizado porém efetivamente cobrado. A esta parcela da obra não realizada soma-se a 
redução de área construída de 35,39m² para 33,39m², totalizando 3.661m² cobrados ilegal-
mente dos mutuários.

Qualidade da Construção apresentou Problemas nos seguintes quesitos
- Problemas de Esgoto
-Instalações elétricas
-Infiltração de água
-Trinca
-Superfaturamento no item pintura de quase 100%
- A Terraplanagem também apresentou superfaturamento
Superfaturamento dos Materiais Utilizados



2. suspensão da execução dos contratos pela CDHU com irregularidades detectadas 
pelo TCE/SP, ainda que sem o trânsito em julgado da decisão, e inclusão dessas licitações e 
contratos na auditoria de que trata o item anterior;

3. solicitar a adoção de medidas judiciais visando o ressarcimento aos cofres públi-
cos dos prejuízos causados pelos agentes públicos.

9. ENCAMINHAMENTOS
Dispõe o Regimento Interno da ALESP:
Artigo 34-C – Ao término dos trabalhos a Comissão apresentará relatório circunstan-

ciado, com suas conclusões, que será publicado no “Diário da Assembléia” e encaminhado:
 I – à Mesa, para as providências de sua alçada ou do Plenário, oferecendo-se, con-

forme o caso, projeto de lei, de decreto legislativo ou de resolução, que será publicado e 
imediatamente incluído em Pauta;

 II – ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral do Estado e à Defensoria Pública, 
respectivamente, com a cópia da documentação, para que promovam a responsabilidade 
criminal ou civil, por infrações apuradas, e adotem outras medidas decorrentes de suas fun-
ções institucionais;

 III – ao Poder Executivo, para adotar as providências saneadoras de caráter discipli-
nar e administrativo decorrentes do artigo 37, §§ 2º a 6º, da Constituição Federal, e demais 
dispositivos constitucionais e legais aplicáveis, assinalando prazo hábil para seu cumpri-
mento;

 IV – à Comissão Permanente que tenha maior pertinência com a matéria, à qual 
incumbirá fiscalizar o atendimento do prescrito no inciso anterior;

V – à Comissão de Fiscalização e Controle, e ao Tribunal de Contas do Estado, para 
as providências previstas no artigo 33 e seguintes da Constituição do Estado.

Parágrafo único – Nos casos dos incisos II, III, V e VI a remessa será feita por inter-
médio do Presidente da Assembléia, no prazo de até 10 sessões.

O caput do dispositivo é impositivo, não havendo dúvidas quanto ao cumprimento.
Dessa forma, requer-se o encaminhamento deste relatório para publicação no Diário 

Oficial do Estado e posterior envio a todas as unidades mencionadas no art. 34-C.
No que se refere ao inciso I, requer-se o envio à Mesa da ALESP; quanto ao inciso IV, 

o envio à Comissão de Fiscalização e Controle, Comissão de Habitação e Comissão de Obras 
Públicas.

10.ANEXOS
DOC. DESCRIÇÃO

01 Relação de 30 contratos relevantes do CDHU julgados irregulares pelo 
Tribunal de Contas do Estado

02 Relação de processos judiciais em curso face aos réus supra nominados

03 Notícia sobre ajuizamento de ação pelo Ministério Público de São Paulo.

04 Resumo circunstanciado dos autos do TC 10106/026/03 e

05 Cópia integral do TC 10106/026/03.

06 Resumo circunstanciado dos autos do TC 10107/026/03 e

07 Cópia integral do TC 10107/026/03.

NOTAS
1 Julgados do STF sobre a natureza das Comissão Parlamentar de Inquérito´S: MS 

23452/ RJ – Rio de Janeiro, Relator(a):  Min. Celso De Mello, Julgamento:  16/09/1999, 
Tribunal Pleno, DJ 12-05-2000 ; HC 71039/Rio de Janeiro, Relator(a):  Min. Paulo Brossard, 
Julgamento:  07/04/1994, Tribunal Pleno, DJ 06-12-1996

2Artigo 34-C – Ao término dos trabalhos a Comissão apresentará relatório cir-
cunstanciado, com suas conclusões, que será publicado no “Diário da Assembléia” e 
encaminhado:I – à Mesa, para as providências de sua alçada ou do Plenário, oferecendo-se, 
conforme o caso, projeto de lei, de decreto legislativo ou de resolução, que será publicado e 
imediatamente incluído em Pauta;II – ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral do Estado 
e à Defensoria Pública, respectivamente, com a cópia da documentação, para que promo-
vam a responsabilidade criminal ou civil, por infrações apuradas, e adotem outras medidas 
decorrentes de suas funções institucionais;III – ao Poder Executivo, para adotar as provi-
dências saneadoras de caráter disciplinar e administrativo decorrentes do artigo 37, §§ 2º 
a 6º, da Constituição Federal, e demais dispositivos constitucionais e legais aplicáveis, assi-
nalando prazo hábil para seu cumprimento;IV – à Comissão Permanente que tenha maior 
pertinência com a matéria, à qual incumbirá fiscalizar o atendimento do prescrito no inciso 
anterior;V – à Comissão de Fiscalização e Controle, e ao Tribunal de Contas do Estado, para 
as providências previstas no artigo 33 e seguintes da Constituição do Estado.Parágrafo 
único – Nos casos dos incisos II, III, V e VI a remessa será feita por intermédio do Presidente 
da Assembléia, no prazo de até 10 sessões.

3Lei 8666/93 – Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Adminis-
tração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
I - advertência;II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; (grifo nosso)

4 Constituição Estadual – Artigo 33 - O controle externo, a cargo da Assembléia 
Legislativa, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete: .. 
XIV - comunicar à Assembléia Legislativa qualquer irregularidade verificada nas contas ou 
na gestão públicas, enviando-lhe cópia dos respectivos documentos;...

MP – FERNANDO GRELLA VIEIRA solicitação de informações sobre os 
processos envolvendo a CDHU informando os contratos investigados 
desde 1.995 detalhando nome das empresas, valor dos contratos, 
localização, data assinatura e se a origem foi através de comunicação 
do TCE/SP, se houve ressarcimento aos órgãos públicos, bem como a 
situação em que se encontram perante o MP/SP.

Antonio Mentor
Enio Tatto

Rejeitado
23/08/09

LÁZARO PIUNTI Requerimento para a CPI disponibilize aos membros 
documentos entregues em 08/02/2000, em depoimento de Piunti à 
Comissão de Serviços e Obras da Alesp.

Antonio Mentor
Enio Tatto
23/06/09

Rejeitado
18/08/09

GORO HAMA - ex- presidente CDHU Antonio Mentor
Enio Tatto 02/09/09

Rejeitado em
23/09/09

ANTONIO DIAS FELIPE Diretor Responsável pela Tejofran Engenharia Antonio Mentor
Enio Tatto 25/08/09

Rejeitado em
 07/10

LAIR KRAHENBUHL Requerimento de informações solicitando a relação 
de todos os empreendimentos da CDHU com informações detalhadas 
de cada um (nome, localização, data da contratação e previsão de 
entrega, valor do contrato e aditamentos, situação do empreendimen-
to: obras físicas, unidades previstas e entregues, regularização dos 
mesmos junto aos órgãos públicos) 

Antonio Mentor

Enio Tatto
23/06/09

Rejeitado
23/08/09

OSMAR SILVA BORGES – Frente de Luta por Moradia de São Paulo Antonio Mentor
Enio Tatto 02/09/0

Rejeitado
16/09/09

EVANIZA ALVES RODRIGUES – União dos Movimentos Por Moradia Antonio Mentor
Enio Tatto 16/09/09

Rejeitado em
16/09/09

FELÍCIA MENDES DIAS – Fórum de Moradia e Meio Ambiente Antonio Mentor
Enio Tatto 16/09/09

Rejeitado em
16/09/09

É INADMISSIVEL que a Comissão Parlamentar de Inquérito criada com a objetivo de 
apurar irregularidades na execução de contratos envolvendo a Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU tenha o seu trabalho restrito 
a fatos já conhecidos e apurados no âmbito do que se chamou Operação Pomar, deflagrada 
em 2007 que culminou com o desmonte de um esquema que saqueou os cofres do Estado 
desde o início do ano 2000 até o seu desfecho, não avançando as investigações, dentro do 
exercício das prerrogativas conferidas aos parlamentares no âmbito desta CPI.

Ao restringir sua atuação exclusivamente a depoimentos relacionados à operação 
Pomar, os membros da CPI deixaram de cumprir o seu PODER-DEVER de investigar os fatos, 
não impediram assim, que possam continuar ocorrendo no Estado de São Paulo. Vale citar o 
caso do município de São José dos Campos, cujas graves denúncias de corrupção, amplamen-
te divulgados pela imprensa, mereceriam apuração mais detalhada.

Mesmo que limitados pela tropa de choque governista que impediu o maior apro-
fundamento dos trabalhos, pudemos decifrar o modus operandi não só da organização 
criminosa já desmantelada e condenada, mas de própria CDHU, como restará comprovado.

7- CONCLUSÕES
A CPI da CDHU foi a primeira CPI instalada de todas as que foram requeridas pela 

oposição nestes últimos 10 anos.
Poderia ter desenvolvido um excelente trabalho de investigação, apuração de irregu-

laridades e desvio de recursos praticados por agentes públicos. Se assim procedesse, lança-
ria luz na obscuridade das relações de determinadas empresas e pessoas com o Executivo 
Paulista.

Não podemos desconsiderar o fato de que a CDHU tem sim responsabilidade na fis-
calização da utilização dos recursos públicos repassados aos municípios, tanto isso é verda-
de que mantinha a contratação de empresa gerenciadora com tal finalidade, cujos contratos 
mostram com clareza essa responsabilidade.

Mesmo diante destas provas a base do governo, certamente orientada pelo Palácio 
dos Bandeirantes, insiste em isentar a CDHU, seus dirigentes e os altos mandatários do 
Governo do Estado de São Paulo de responsabilidades. Preferem, apontar o dedo contra téc-
nicos, servidores e prefeitos de pequenos municípios.

  O fato de que somente na Região de Presidente Prudente, foram firmados pela 
CDHU 47 Termos de Ajustamento de Conduta –TAC é um forte indicativo do quanto é neces-
sário uma profunda investigação nos procedimentos da CDHU em especial no programa 
Habiteto, pois estas irregularidades estão espalhadas por todo o Estado.

Infelizmente, o que se pode concluir é que a CDHU, assim como outros entes do 
governo estadual, representa uma verdadeira caixa preta de onde pouco ou quase nada se 
consegue extrair.

Lamentavelmente o que constatamos ao final dos nossos trabalhos é que existe um 
abundante discurso pregando a transparência. Entretanto os atos são obscuros assim como 
a forma de destas pessoas governarem.

A CPI da CDHU, infelizmente mimetizou o processo investigativo. Em outras pala-
vras, fez de conta que investigou para tentar assim atestar a idoneidade de irresponsáveis 
gestores públicos em detrimento da defesa do erário.

8.RECOMENDAÇÕES À CDHU
1. realização de auditoria pela CDHU nas licitações e nos contratos de teor seme-

lhante, verificando-se procedimentos incompatíveis com a lei de licitações, com destaque 
para a quebra do principio da isonomia entre os licitantes e para a aferição da compatibili-
dade dos preços praticados nos contratos com os preços praticados no mercado;
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