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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ  FEDERAL DA 3ª  VARA FEDERAL DA

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FOZ DO IGUAÇU – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ.

Inquérito  Policial  nº  5006445-81.2016.404.7002 (IPL  nº  0708/2016  –  DPF/FIG/PR),

medida cautelar  de  interceptação telefônica  de autos nº  5008215-12.2016.404.7002  e

medida cautelar de busca e apreensão nº 5008848-23.2016.404.7002.

Ref.: OPERAÇÃO NIPOTI

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  por intermédio dos Procuradores

da  República  subscritores  da  presente,  no  uso  de  suas  atribuições  constitucionais  e

legais, com fulcro no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal e artigo 24, do Código

de Processo Penal,  baseado nos fatos extraídos dos inquéritos policiais e  da medida

cautelar indicados em epígrafe, vem perante Vossa Excelência oferecer:

DENÚNCIA

em desfavor de:

1.  ADAILTON  AVELINO,  conhecido  como  “CANTOR”,  brasileiro,

divorciado, comerciante, nascido em 24/07/1972, natural  de Piancó/PB, filho de Milton

Avelino da Silva e Maria do Socorro Silvino, portador da Carteira de Identidade RG nº

7.350.013-3 – SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 267.042.578-02, residente na Travessa

 Rua Edmundo de Barros, n.º 660, Centro, Foz do Iguaçu/PR, CEP 85.851-120  (45) 3521-4500 E-mail:PRPR-foz@mpf.  mp  .br
5

URGENTE -
DENUNCIADOS

PRESOS

mailto:mpf-guaira@prpr.mpf.gov.br
mailto:mpf-guaira@prpr.mpf.gov.br
mailto:mpf-guaira@prpr.mpf.gov.br


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR

Saíra, nº 113, bairro Portal da Foz, em Foz do Iguaçu/PR, telefone: (45) 99833-1045;

2. ADELIR DINIZ DA ROSA, brasileiro, casado, técnico em eletrotécnica,

nascido em 22/08/1962, natural de Foz do Iguaçu/PR, filho de Luiz Mário Felicio Bueno e

Angelina Diniz da Rosa, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.169.132-6 – SSP/PR,

inscrito  no  CPF nº  517.399.419-34,  residente  na  (1)  Rua Bahia,  nº  1226,  Bairro  Vila

Matilde, em Foz do Iguaçu/PR ou (2) Rua Rio Grande do Sul, nº 285, Vila Maracanã, em

Foz do Iguaçu/PR, CEP 85.853-100, com endereço comercial na Rua Marechal Deodoro,

nº 1871, sala 2, Centro, Foz do Iguaçu/PR, CEP 85.851-000, telefones (45) 3572-4886 e

(45) 99134-1410;

3.  ADEMILTON JOAQUIM TELES,  brasileiro,  policial  civil,  nascido  em

13/10/1970,  filho  de  João  Teles  e  Izeni  Florentino  Teles,  portador  da  Carteira  de

Identidade RG nº 5.314.116-1 - SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 856.118.409-49,

residente na Rua da República, nº 222, Casa, Parque Presidente I, em Foz do Iguaçu/PR;

4.  AIRES  SILVA,  brasileiro,  casado,  nascido  em  15/07/1955,  filho  de

Adauto Silva  e Sebastiana Fornazier  Silva,  portador  da Carteira  de Identidade RG nº

2.171.318-0  –  SESP/PR,  inscrito  no  CPF  nº  287.494.646-04,  residente  na  Avenida

Florianópolis, nº 1246, Jardim Santa Rosa, em Foz do Iguaçu/PR, CEP: 85.869-010;

5.  ALEXANDRE  SEBASTIAN  HAUS  DA  SILVA,  brasileiro,  casado,

engenheiro ambiental, nascido em 20/01/1969, filho de Amaro Gomes da Silva e Maria

Madalena  Haus  da  Silva,  portador  da  Carteira  de  Identidade  RG  nº  4.064.872-0 –

SESP/PR, inscrito no CPF nº  554.174.509-87, residente na Rua Souza Naves, nº 4353,

Centro, em Cascavel/PR, telefone (45) 3096-3994 e (45) 99915-3995;

6.  ALEXEI  DA  COSTA  SANTOS,  brasileiro,  contador,  nascido  em

26/10/1979,  natural  de Foz do Iguaçu, filho de Miguel  Gerson Aires dos Santos e de
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Laismara  da  Costa  Santos,  portador  da  Carteira  de  Identidade  RG nº  808.602.354-9

SSP/PR,  inscrito  no  CPF  nº  022.521.529-50,  residente  na  (1)  Avenida  Presidente

Tancredo  Neves,  nº  3457,  Porto  Belo,  Foz  do  Iguaçu-PR,  CEP  85.867-633;  ou  (2)

Alameda Itaipu, nº 47, Centro, em Foz do Iguaçu/PR; CEP 85.851-360, fone (045) 99916-

1200;

7.  ALICE MARIA MACEDO SILVA,  brasileira,  farmacêutica/bioquímica,

funcionária pública municipal, matrícula nº 1047901,  nascida em 30/10/1965, natural de

Chapecó/SC,  filha  de  Amaro  Firmino  da  Silva  e  Maria  Andercina  Macedo  da  Silva,

portadora  da  Carteira  de  Identidade  RG  nº  8049035-6  SSP/PR,  inscrita  no  CPF  nº

525.667.819-15, residente na (1) Avenida Juscelino Kubitschek, nº 626, apto 31, Centro,

em  Foz  do  Iguaçu/PR,  CEP  85.851-210;  (2)  ou  Avenida  Tancredo  Neves,  nº  3000,

Condomínio  Porto  Seguro,  CEP  85.867-000,  Jardim  Estrela,  em  Foz  do  Iguaçu/PR,

telefone (45) 3521-9500, (45) 3529-5220, (45) 2105-8008, (45) 99108-0097;

8. ANICE NAGIB GAZZAOUI, brasileira, casada, vereadora, nascida em

19/07/1971,  natural  de  Telêmaco  Borba/PR,  filha  de  Mouna  Nagib  Sleiman  e  Nagib

Ahmad Gazzaoui, portadora  da Carteira de Identidade RG nº 4.921.376-0 – SESP/PR,

inscrita no CPF nº 939.948.859-49,  residente na  Rua Engenheiro Rebouças, nº 1461,

apartamento nº 402, Centro, em Foz do Iguaçu/PR, CEP nº 85.851-190, telefones (45)

3025-1986 e (45) 99933-1222; 

9. BENI RODRIGUES PINTO,  brasileiro,  casado,  serralheiro,  vereador,

nascido  em  02/11/1968,  natural  de  Santo  Antônio  do  Sudoeste/PR,  filho  de  Celina

Rodrigues Pinto, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.226.804-4 – SSP/PR, inscrito

no CPF nº 751.825.729-72, residente na Rua Madalena Sotelo, nº. 880, Bairro Porto Belo,

em Foz do Iguaçu/PR;

10.  CARLOS  ALBERTO  DOS  SANTOS,  brasileiro,  nascido  em
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26/01/1975, natural de Cianorte/PR, filho de Antonio Carlos dos Santos e Marleides da

Cunha dos Santos,  portador  da Carteira  de Identidade RG nº  5.995.871-2 -  SSP/PR,

inscrito no CPF nº 969.192.059-04, residente na (1) Rua Carijós, nº 145, Jardim Tarobá,

Foz do Iguaçu/PR, CEP 85.856-240; ou (2) Rua Parigot de Souza, nº 160, Jardim Iguaçu,

Foz do Iguaçu/PR; ou (3) Rua Parigot de Souza, nº 945, Vila Yolanda, CEP 85.853-270,

Foz do Iguaçu/PR, fone (45) 3572-4595;

11.  CARLOS  JULIANO  BUDEL,  brasileiro,  casado,  engenheiro  civil,

nascido em 24/07/1954,  natural  de Curitiba/PR, filho de José João Budel  e Maria  do

Carmo, portador da Carteira de Identidade RG nº 942.669-8 - SSP/PR, inscrito no CPF nº

200.967.129-53,  residente  na  Avenida  Iguaçu,  179,  ap.  33,  Vila  Yolanda,  em Foz do

Iguaçu/PR;

12. CHARLLES BORTOLO, brasileiro, dentista, nascido em 13/08/1965,

filho de Aparecida Furlan Bortolo,  portador da Carteira de Identidade RG nº 14677204 -

SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 060.622.338-02, residente na Rua Espírito Santo, nº 998,

Vila Maracanã, em Foz do Iguaçu/PR, CEP 85.852-060;

13.  CLAUDIO  LUIS  PAMPLONA  FREITAS,  brasileiro,  enfermeiro,

funcionário público municipal, matrícula nº  1839301,  nascido em 18/05/1975, natural de

Dom Pedrito/RS, filho de Elio Gonçalves Freitas e Iara Lemos Pamplona, portador da

Carteira de Identidade RG nº 9.990.378-3 – SESP/PR, inscrito no CPF nº 712.525.500-06,

residente na Rua Rui Barbosa, nº 475, apartamento 74, Centro, Foz do Iguaçu/PR, CEP

85.851-170, celular (45) 99995-0603;

14.  CRISTIANO  FURE  DE  FRANÇA,  brasileiro,  solteiro,  engenheiro

nascido aos 04/05/1984, natural de Foz do Iguaçu/PR, filho de Carlito de França e Teresa

Fure de França, portador da Carteira de Identidade RG nº 8.910.398-3 - SSP/PR, inscrito

no CPF nº 045.875.749-70, residente na Rua Dos Brilhantes, nº 523, bairro Ouro Verde,
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em Foz do Iguaçu/PR, fone (45) 3525-0315, celular (45)99922-1721;

15. DARCI SIQUEIRA, conhecido como “DARCI DRM”, brasileiro, casado,

metalúrgico, vereador, nascido em 17/09/1964, natural de Guaraniaçu/PR, filho de Anibal

Siqueira  e  Ismendia  do  Prado  Siqueira,  portador  da  Carteira  de  Identidade  RG  nº

3.939.587-3 – SESP/PR, inscrito no CPF nº 523.666.009-25, residente na Rua Prudêncio

Soelo, nº. 221, Bairro Porto Belo, em Foz do Iguaçu/PR, telefone: (45) 99977-4646;

16.  DENIS CRISTIANO DOS SANTOS,  brasileiro,  solteiro,  nascido em

30/08/1976, natural de São Martinho/RS, filho de Arão Prestes dos Santos e Celanira dos

Santos,  portador  da  Carteira  de  Identidade  RG  nº 5.645.154-4,  inscrito  no  CPF  nº

019.181.489-02,  residente  na  Avenida  Juscelino  Kubitschek,  nº  171,  centro,  Foz  do

Iguaçu, CEP 85.851-210, celular (45) 99962-3002;

17.  DIEGO  FERNANDO  DE  SOUZA,  brasileiro,  solteiro,  funcionário

público, nascido em 21/04/1989, natural de Cerejeiras/GO, filho de Sadi Luiz de Souza,

portador da Carteira de Identidade RG nº 00001027127 – SSP/RO, inscrito no CPF nº

957.913.612-20,  residente  na  Rua Marechal  Hermes,  nº  768,  apartamento  nº  26,  em

Curitiba/PR, telefone (41) 99949-4821 e (45) 99936-9747;

18.  EDÍLIO JOÃO DALL'AGNOL,  brasileiro, casado, relações públicas,

vereador, nascido em 04/01/62, natural de Planalto/RS, filho de Avelino A. Dall'Agnol e de

Libera  Guarnieri  Dall'Agnol,  portador  da  Carteira  de  Identidade  RG nº 7.110.179-7  –

SESP/PR, inscrito no CPF nº 355.052.490-00, residente na Rua Perdigão, nº. 381, Vila A,

em Foz do Iguaçu/PR, telefone (45) 3524-3254 e (45) 99922-2693;

19.  EDISON  ROBERTO  BARDELLI,  brasileiro,  casado,  técnico  em

informática, nascido em 19/12/1957, natural de Curitiba/PR, filho de Roberto Pinto Bardelli

e Jandira Bardelli,  portador da Carteira de Identidade RG nº 1.549.029-2 – SESP/PR,
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inscrito no CPF nº 316.923.629-68, residente na Rua Milton da Costa, nº. 675, Parque

Residencial 3 Bandeiras, em Foz do Iguaçu/PR, CEP 85.862-260, telefones: (45) 99129-

7362, (45) 3526-7996 e (45) 3527-8687;

20. EDUARDO RODRIGUES DO VALE, brasileiro, empresário, nascido

em 23/08/1973, natural de São Paulo/SP, filho de Elpídio Rezende Rodrigues do Vale e

Rosoo Maria Rodrigues do Vale, portador da Carteira de Identidade RG nº 235.507.945 –

SESP/SP,  inscrito  no  CPF  nº  130.082.558-84,  residente  na  Rua  Cid  Marcondes  de

Albuquerque, 552, lote/casa 69, Bairro Pinheirinho, em Curitiba/PR, CEP 81.820-000;

21.  ÉLCIO  ANTÔNIO  BARDELI,  brasileiro,  casado,  administrador,

nascido em 03/07/1965, natural de Curitiba/PR, filho de Roberto Pinto Bardeli e Jandira

Trentin Bardeli, portador da Carteira de Identidade RG nº 38791370 – SSP/PR, inscrito no

CPF  nº 437.864.489-49,  residente  na  Rua  José  Strapasson,  nº.  900,  Santa  Gema,

Colombo/PR; endereço comercial na Rua Engenheiro Julio Cesar de Souza Araujo, nº.

266, bairro Cidade Industrial, em Curitiba/PR, telefone (41) 99994-4661;

22. ELOE STEINMETZ,  brasileiro, separado, servidor público municipal,

nascido em 21/03/1970, natural de Campina das Missões/RS, filho de Americo Steinmetz

e Maria Joana Steinmetz, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.301.911-0 SSP/PR,

inscrito no CPF nº 703.890.809-00, residente na Rua Acácio Pedroso, nº 216, Bloco B,

apartamento 14, Residencial Idaville, Bairro Jardim Iguaçu, em Foz do Iguaçu/PR;

23.  ÉRICO DA ROSA MARQUES,  brasileiro, casado, motorista, nascido

em 28/10/1950, filho de Luiz de Souza Marques e Jovita Lourenço da Rosa Marques,

portador  da Carteira  de Identidade RG nº  1.023.882-0 – SSP/PR,  inscrito  no CPF nº

174.894.159-34, residente na Rua Brasília, nº 36, Foz do Iguaçu/PR, telefone (45) 99960-

5566;
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24.  EUCLIDES  DE  MORAES  BARROS  JUNIOR,  brasileiro,  casado,

empresário,  nascido em 28/10/1976,  filho de Euclides de Moraes Barros e Ivaraci  de

Moraes Barros, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.690.023-3 – SSP/PR, inscrito

no  CPF  nº 023.194.849-22,  residente  na  Rua  Marechal  Deodoro,  nº  840,  ap.  1801,

Centro, em Foz do Iguaçu/PR;

25.  EVANDRO  HENRIQUE  FREIRE,  brasileiro,  casado,  bioquímico,

nascido em 05/12/1967, natural de Pato Branco/PR, filho de João Michels Freire e Anilce

Fracaro Freire, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.416.545-9 SESP/PR, inscrito

no CPF nº 631.912.459-87, residente na Rua Brasília, nº 156, apartamento nº 901, Bairro

Brasília, em Pato Branco/PR, telefones (46) 3224-2913 e (46) 99911-5511;

26. EVORI ROBERTO PATZLAF, brasileiro, convivente em união estável,

engenheiro civil, nascido em 10/06/1971, natural de Pérola D'Oeste/PR, filho de Armando

Emilio Patzlaff e Adi Sehn Patzlaff, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.941.547-8 -

SESP/PR, inscrito no CPF nº 835.442.599-15, residente na Rua Capitão Acácio Pedroso,

nº 16, Jardim Iguaçu, em Foz do Iguaçu/PR, CEP: 85.853-330, telefones (45) 3529-4199

e (45) 99956-1166, telefone comercial: (45) 3523-4600;

27. FABRICIO GARCIA VIDAL, brasileiro, casado, administrador, nascido

em 04/03/1978, natural de Foz do Iguaçu/PR, filho de José Carlos Vidal  e Ana Maria

Garcia Vidal, portador da Carteira de Identidade RG nº 7.300.587-6 – SESP/PR, inscrito

no CPF nº 023.569.949-71, residente na Rua Ipanema, nº 605, Conjunto Libra I, em Foz

do Iguaçu/PR, CEP 85.857-600 e com endereço comercial na Travessa Jupurá, nº 81,

Bairro Campos do Iguaçu, em Foz do Iguaçu/PR, CEP 85.857-290, telefones (45) 3028-

1400, (45) 99975-8400 e (45) 3573-1100;

28. FAISAL AHMAD JOMAA, brasileiro, convivente, médico, nascido em

27/01/1976,  natural  de  Foz  do  Iguaçu/PR,  filho  de  Ahmas  Jomaa  e  Fahda  Jomaa,
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residente na Rua Glauber Rocha,  apartamento 1702,  no Bairro Jardim Comercial  das

Bandeiras, Foz do Iguaçu/PR, CEP nº 85864-300; 

29. FERNANDO COSSA,  brasileiro,  casado, administrador,  nascido em

21/09/1978, natural de Santa Helena/PR, filho de Cleri Bade Cossa, portador da Carteira

de Identidade RG nº 6.799.863-4 SESP/PR, inscrito no CPF nº 016.166.389-31, residente

na Rua Tamboata, nº 85, Vila A, CEP 85.860-900, Foz do Iguaçu/PR, telefone (45) 99913-

1144;

30.  FERNANDO  HENRIQUE  TRICHES  DUSO,  brasileiro,  casado,

empresário, nascido em 03/03/1979, natural de Terra Roxa/PR, filho de Carlos Fernandes

Duso  e  Maria  Aparecida  Triches  Duso,  portador  da  Carteira  de  Identidade  RG  nº

6.895.064-3  -  SSP/PR,  inscrito  o  CPF nº  028.178.669-08,  residente  na Avenida José

Maria de Brito, nº. 1201, casa 26, Jardim das Nações, em Foz do Iguaçu/PR e endereço

comercial na Avenida JK, nº. 3040 – Posto – Jardim das Nações, em Foz do Iguaçu,

telefone: (45) 3028-6020;

31.  FLÁVIO  EISELE,  brasileiro,  casado,  contador,  nascido  em

02/10/1964, natural de Medianeira/PR, filho de Rafael Eisele e Nelsa Dockhorn Eisele,

portador  da Carteira  de Identidade RG nº 3.562.015-0 – SESP/PR, inscrito o  CPF nº

502.762.479-49, residente na Rua Funchal, nº. 128, bairro Beverlly Falls Park, em Foz do

Iguaçu/PR, CEP 85.858-120, telefones: 45 3025-2965, 45 99912-9099 e 45 3523-1727;

32. FRANCISCO NOROESTE MARTINS GUIMARÃES, conhecido como

“CHICO NOROESTE”, brasileiro, casado, empresário, nascido em 14/10/1957, natural de

Mirador/MA,  filho  de  Luiz  Regis  Guimarães  e  Margarida  Martins  Bringel,  portador  da

Carteira de Identidade RG nº 194.213-8 - SSP/PR, inscrito no CPF nº 327.585.539-53,

residente  na Rua  Jorge  Sanways,  nº  1523,  apartamento  202,  Centro,  em  Foz  do

Iguaçu/PR;
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33. GERALDO GENTIL BIESEK, brasileiro, casado, economista, nascido

em 03/12/1964, natural de Francisco Beltrão/PR, portador da Carteira de Identidade RG

nº 3.177.159-5 – SSP/PR, inscrito no CPF nº 555.399.129-34, residente na Rua Professor

Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 3288, ap. 605, bloco A – Mossungê, em Curitiba/PR,

endereço comercial  na Avenida Cândido de Abreu,  nº  526,  Conjunto 10101,  Bloco B,

Centro cívico, em Curitiba/PR;

34.  GESSANI  DA SILVA,  brasileiro,  casado,  representante  comercial,

nascido em 24/04/1969, filho de Thereza do Carmo da Silva,  portador da Carteira de

Identidade nº 5.954.924-3 SESP/PR, inscrito no CPF nº 829.631.189-53, residente na Rua

Oscar Pereira da Silva, nº 235 ou 325, no Bairro Três Bandeiras, em Foz do Iguaçu/PR;

35. GIANCARLO SCHETINI DE ALMEIDA TORRES,  brasileiro, casado,

Auditor-Fiscal  da  Receita  Estadual  aposentado,  nascido  em  25/03/1959,  natural  de

Curitiba/PR,  filho  de Neele  de Almeida Torres  e Maria  Terezinha Schetini  de  Almeida

Torres, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.122.1572 SSP/PR, inscrito no CPF nº

359.804.519-00,  residente na Rua Bom Jesus, nº 89, 9º andar, apartamento 09, Bairro

Juvevê, em Curitiba/PR, CEP nº 80.030-010, telefone (41) 3254-3917 e (41) 99655-8372;

36.  GILBER  DA TRINDADE  RIBEIRO,  brasileiro,  casado,  médico,

nascido  em 23/03/1950,  natural  do  Rio  de  Janeiro/RJ,  portador  da  Carteira  de

Identidade  RG  nº 2.519.314  –  SSP/RJ,  inscrito  no  CPF  nº  491.247.147-04,

residente na Avenida Costa e Silva, nº 1199, casa 08, em Foz do Iguaçu/PR, CEP

85.863-000, telefone (45) 3573-5388 e (45) 99976-5038;

37. GIRNEI DE AZEVEDO,  conhecido como “GIL”, brasileiro, ex-Diretor

de Pavimentação do Município de Foz do Iguaçu, nascido em 06/06/1975, filho de filho de

Eraclides  de  Azevedo  e  Lindoneza  de  Almeida  de  Azevedo,  portador  da  Carteira  de
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Identidade RG nº 6.375.897-3 - SESP/PR inscrito no CPF nº 016.922.659-03, residente

na  Rua Francisco  Fogaça  do  Nascimento,  nº  531,  bairro  Mata  Verde,  em  Foz  do

Iguaçu/PR, CEP 85.853-660, telefone (45 )3523-0068;

38.  GUILHERME DE JESUS PAULUS,  brasileiro,  empresário, nascido

em 10/07/1949, filho de Margarida Orlanda Paulus, inscrito no CPF nº 479.331.008-72,

residente na Rua das Figueiras, nº 474, 7º andar, Jardim, Santo André/SP, CEP 09.080-

300, telefone (11) 4468-4846;

39.  HERMÓGENES  DE  OLIVEIRA,  conhecido  como  “MOGÊNIO”,

brasileiro,  convivente  em união estável,  comerciante  autônomo,  nascido em 23/01/57,

natural de Ibaiti/PR, filho de Geraldo de Oliveira e Joanir Alves de Oliveira, portador da

Carteira de Identidade RG nº 2.171.331-7 – SESP/PR, inscrito no CPF nº 397.953.909-

10,  residente na Alameda Blumenau, nº 431, Jardim Karla, em Foz do Iguaçu/PR, CEP

85.868-190, telefone (45) 3028-3597;

40. INÁCIO COLOMBELLI,  brasileiro,  casado, empresário,  nascido em

15/04/1941, natural de Foz do Iguaçu/PR, filho de Donato Fructuoso Colombelli e Idalina

Maria  Antonia  Colombelli,  portador  da  Carteira  de  Identidade  RG  nº  312.904-7  –

SSP/PR, inscrito no CPF nº 003.351.509-34, residente na (1) Rua Almirante Barroso, nº.

785, apto 1301, edifício Fontaine Blue, Foz do Iguaçu/PR, ou (2) Paraná Country Clube,

Rua Vitor Hugo, s/n,  Ciudad del Este/PY, telefone 45 99935-0707; endereço profissional

na Av. Tancredo Neves, n. 3257, Bairro Porto Belo, em Foz do Iguaçu/PR, telefone 45

3577-6767;

41.  ISMAEL  COELHO  DA  SILVA,  brasileiro,  sócio-proprietário  da

empresa  COELHOS  TRANSPORTES  EIRELI,  atualmente  EXPRESSO  FOZ

TRANSPORTES EIRELI-ME, podendo ser localizado na Rua 1ª de maio, 870, centro, no

Município de Santa Terezinha de Itaipu/PR;
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42.  IVAN  LUIZ  FONTES  SOBRINHO,  brasileiro,  solteiro, empresário,

nascido  em  05/03/1982,  portador  da  Carteira  de  Identidade  RG  nº 44.114.813-X

SSP/SP, inscrito no CPF nº 058.971.336-11,  residente na Rua Tapajós, nº 658, Campos

do Iguaçu, em Foz do Iguaçu/PR;

43.  JEFERSON  ANTÔNIO  AGUIAR,  brasileiro,  solteiro,  empresário,

nascido em 12/11/1988, natural de São José das Palmeiras/PR, portador da Carteira de

Identidade RG nº 10.017.714-5, inscrito no CPF nº 061.785.149-21,  residente na Rua

Balduíno Wandsheer,  nº  487,  Bairro  Panorama,  em Foz do Iguaçu/PR,  telefones (45)

30251101 e (41) 96458125;

44.  JOÃO  MATKIEVICZ  FILHO,  brasileiro,  casado,  servidor  público

municipal, nascido em 03/08/1970, natural de Céu Azul/PR, filho de João Matkievicz e

Maria das Dores Matkievicz,  portador da Carteira de Identidade RG nº 5.121.260-6 –

SESP/PR, inscrito no CPF nº 896.125.669-68, residente na Rua Lisboa, nº. 838, Beverlly

Falls Park, em Foz do Iguaçu/PR, telefone 45 3526-9023;

45.  JONES  MAGRINELI  JUNIOR,  brasileiro,  nascido  em  08/02/1985,

natural  de  Santo  Antônio  do  Sudoeste/PR,  filho  de Maria  Eloides Cordeiro  Magrinelli,

portador da Carteira de Identidade RG nº 8273483, inscrito no CPF nº 047.946.909-16,

residente na Rua Governador Agamenon Magalhães, ap. 203, nº 55, Bairro Cristo Rei,

Curitiba/PR, CEP 80.050.510;

46.  JORGE YAMAKOSHI,  brasileiro, nascido em 16/02/1960, natural de

Santos/SP,  filho  de Chiyoko Yamakoshi,  portador  da  Carteira  de  Identidade  RG  nº

8992371, inscrito no CPF nº 006.287.408-08, residente na Rua Gaivota, nº 275, casa,

Lagoa da Conceição, Florianópolis/SC, CEP 88.062-260, telefone (48) 3234-5556;
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47. JOSÉ CARLOS NEVES DA SILVA, conhecido como “ZÉ CARLOS”,

brasileiro, casado, nascido em 12/01/1965, natural de Terra Roxa/PR, filho de Aparecido

Neves  da  Silva  e  Ana  Pintz  da  Silva,  portador  da  Carteira  de  Identidade  RG  nº

4.022.607-9 – SSP/PR,  inscrito no CPF nº 525.234.709-34,  residente na Avenida das

Cataratas, nº.  2000, casa 20, Condomínio Quinta do Sol (Rua Palmeiras),  em Foz do

Iguaçu/PR;

48.  JUAREZ  DA SILVA SANTOS,  brasileiro,  casado,  desempregado,

nascido em 09/04/1957, natural de Santo Augusto/RS, filho de Antenor Rodrigues dos

Santos e Zoraida Silva dos Santos, portador da Carteira de Identidade RG nº 213.441-

8  –  SSP/PR,  inscrito  no  CPF  nº  300.303.589-49,  residente  na Avenida  Juscelino

Kubitschek, nº 364, apartamento nº 257 do Hotel Ambassador, em Foz do Iguaçu/PR;

49. KAREN IZABELLA ROGONI MARQUEZI DE OLIVEIRA, brasileira,

casada,  médica,  nascida  em 13/07/1981,  natural  de  Cuiabá/MT,  filha  de  Rosa  Maria

Rogoni  Marquezi,  portadora  da  Carteira  de  Identidade  RG  nº 12776203  SSP/MT,

inscrita no CPF nº 690.413.691-04, residente na (1) Rua General Carneiro, nº 885, ap.

201, Bairro Alto da Glória, CEP 80.060-150, em Curitiba/PR; ou (2) Rua dos Funcinários,

nº 144, apto 602, Bl. 07, Bairro Cabral, CEP 80.035-050, Curitiba-PR; e com endereço

comercial na Rua Carlos Cavalcanti, nº 1239, Bairro São Francisco, CEP 80.510-040, em

Curitiba/PR, fone (41) 96528612 / 88504389;

50. LAERTE JUSTINO DE OLIVEIRA FILHO, brasileiro, casado, médico,

nascido em 15/08/1968, natural de Curitiba/PR, portador da Carteira de Identidade RG

nº 4.722.689-9 - SSP/PR, inscrito no CPF nº 749.333.029-87, residente na Rua General

Carneiro, nº 885, ap. 201, Bairro Alto da Glória,  CEP 80.060-150, em Curitiba; e com

endereço  comercial  na  Rua  Carlos  Cavalcanti,  nº  1239,  Bairro  São  Francisco,  CEP

80.510-040, em Curitiba/PR;
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51.  LUIZ  ANDRÉ  PENZIN,  brasileiro,  casado,  analista  de  sistemas,

nascido em 05/02/1983, natural de Foz do Iguaçu/PR, filho de Ernesto José Penzin e

Maria Flor de Maio A. Penzin,  portador da Carteira de Identidade RG nº 10290999 –

SESP/MG, inscrito no CPF nº 053.916.906- , residente na Rua Rio Claro, nº 782, Jardim

Lancaster, em Foz do Iguaçu/PR; telefone: (45) 3029-7455 e (45) 91491-0990;

52. LUIZ ANTÔNIO PEREIRA,  brasileiro, casado, Analista Tributário da

Receita Federal,  nascido em 07/09/1963, natural  de Três Lagoas/MS, filho de Antonio

Solidon Pereira e Diva da Silva Pereira,  portador da  Carteira  de  Identidade  RG  nº

4.159.382-2-SESP/PR, inscrito no CPF nº 517.343.629-87, residente na Travessa Japurá,

nº 65, casa, Loteamento Campos do Iguaçu, em Foz do Iguaçu/PR, CEP 85.857-290,

telefone (45) 3573-7398;

53. LUIZ AUGUSTO PINHO DE QUEIROGA,  brasileiro, casado, gestor

público, vereador, nascido em 05/11/1970, filho de Luiz Gonzaga Queiroga e Manoela

Pinho de Queiroga, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.681.582-3 – SESP/PR,

inscrito no CPF nº 810.744.689-53, residente na Rua Valdemar de Freitas, nº 37, Jardim

Iguaçu, em Foz do Iguaçu/PR, CEP 85.853-360;

54. LUIZ CARLOS ALVES,  conhecido como “CAL”,  brasileiro,  casado,

servidor público municipal, natural de Foz do Iguaçu/PR, nascido em 30/08/1966,

filho de Catalino Alves e Catarina Alvares Benites Alves,  portador da Carteira de

Identidade  RG  nº 4.230.710-6  SSP/PR,  inscrito  no  CPF  nº  587.303.549-00,

residente na Rua Aureo Sing, nº 92, Jardim Don Pedro I,  em Foz do Iguaçu/PR,

telefone (45) 3029-0232;

55. MAHMOUD AHMAD JOMAA, brasileiro, solteiro, dentista, nascido em

20/01/1977,  natural  de  Foz  do  Iguaçu/PR,  filho  de  Ahmad  Jomaa  e  Fahda  Jomaa,

portador da Carteira de Identidade RG nº 7.016.171-0 - SESP/PR, inscrito no CPF nº
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023.206.099-11,  residente na Avenida José Maria de Brito, nº 761, Apartamento, Jardim

das Nações, em Foz do Iguaçu/PR, telefone (45) 3025-3455;

56.  MARCELO  COLOMBELLI,  brasileiro,  casado,  engenheiro  civil,

nascido em 02/06/1972, natural de Cascavel/PR, filho de Inácio Colombelli e Gleuza Zem

Colombelli, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.661.972-2 SSP-PR, inscrito no

CPF nº 874.571.139-91,  residente na Rua Carlos Sbaraini,  nº  238,  casa, Jardim Polo

Centro, Foz do Iguaçu/PR, CEP 85.863-757, fone (45) 99926-2600;

57. MARCO CESAR CUNICO FATUCH, brasileiro, médico, nascido em

04/03/1963, natural de Curitiba/PR, filho de Ediomar Cunico Fatuch, portador da Carteira

de Identidade RG nº 10325013 - SSP/PR, inscrito no CPF nº 597.956.709-72, residente

na Rua Iapó, nº 1135, Bairro Rebouças, CEP 80.215-020, Curitiba-PR, fone (41) 99929-

1011  / (41) 3332-2753;

58.  MARIA  LETIZIA  JIMENEZ  ABBATE  FIALA, brasileira,  casada,

Procuradora do Município de Foz do Iguaçu/PR, nascida em 17/04/1966, natural de Foz

do Iguaçu/PR, portadora da Carteira de Identidade RG nº 1246.116-0 - SESP/PR, inscrita

no CPF nº 662.110.699-87,  com endereço profissional  na Praça Getúlio  Vargas,  280,

Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu/PR;

59.  MARINO  GARCIA,  brasileiro,  solteiro,  comerciante,  nascido  em

23/07/1971,  natural  de  Santa  Helena/PR,  filho  de  Irani  Garcia  e  Rosalina  Bayerlle,

portador da Carteira de Identidade RG nº 5.819.472-7 – SESP/PR, inscrito no CPF nº

784.006.789-15,  residente  na Rua Gavia,  nº.  912,  Morumbi  I,  em Foz do Iguaçu/PR,

telefone (45) 99949-4821;

60.  MARLI  TEREZINHA  TELLES,  brasileira,  solteira,  desempregada,

nascida em 28/01/1977, natural de Dionísio Cerqueira/SC, filha de Valeriano Vieira Telles
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e Francisca Edir Fernandes Telles, portadora da Carteira de Identidade RG nº 3.560.406

– SSP/SC e 5.356.040-6 – SSP/PR, inscrita no CPF nº 008.194.869-73, residente na (1)

Rua Carijós, nº 1146, Bairro Jardim Tarobá, em Foz do Iguaçu/PR, CEP 85.856-240; ou

(2) Rua do Divisor,  nº 538, 1º de Maio, em Dionísio Cerqueira/SC, CEP: 89.950-000,

telefone (49) 3644-2151 e (45) 99125-4787;

61.  MAURÍCIO  IOPP,  brasileiro,  casado,  farmacêutico,  nascido  em

23/02/1987, natural de Pato Branco/PR, filho de Amilto Fernandes Iopp e Zeneida Maria

Horn Iopp, portador da Carteira de Identidade RG nº 8.094.756-9 - SSP/PR, inscrito no

CPF nº  065.276.169-02,  residente  na Avenida  Paraná,  nº  3595,  apartamento  nº  204,

Jardim Central, em Foz do Iguaçu/PR, CEP 85.852-000, telefones (45) 99106-3952 e (45)

3029-7678;

62.  MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA  FERREIRA  CORREA  SOUZA,

conhecido  como  “MELQUI”,  brasileiro,  casado,  analista  de  sistema,  nascido  aos

27/02/1981, natural de Vitória/ES, filho de José Carlos Correa de Souza e Lucina da Silva

Ferreira Souza, portador da Carteira de Identidade RG nº 1581690 - SSP/ES, inscrito no

CPF nº 087.140.907-08,  residente na Rua Sebastiana Caldeira, nº 287, no Jardim Lara,

em Foz do Iguaçu/PR, telefone (45) 3132-0018;

63. MICAEL SENSATO, brasileiro, casado, engenheiro civil, nascido em

29/12/1970,  natural  de  Formosa  do  Oeste/PR,  filho  de  Horário  Sensato  e  Izaura

Rodrigues Sensato,  portador da Carteira de Identidade RG nº 4.799.432-2 – SSP/PR,

inscrito no CPF nº 662.738.469-87, residente na Rua Capitão Jacob Becker, nº. 514, Vila

Yolanda, em Foz do Iguaçu/PR, e endereço comercial na Av. Araucária, nº. 801, Vila A,

Foz do Iguaçu/PR, telefones: 45 9975-3886 e 45 3524-4234;

64.  MÔNICA  MARINS  JUSTINO  DE  OLIVEIRA,  brasileira,  solteira,

empresária, portadora da Carteira de Identidade RG nº 3.642.932-1 – SSP/PR, inscrita no
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CPF  nº  567.372.629-53,  com  endereço  profissional  na  Estrada  Salto  Guairapó,  s/nº,

Bairro  São  Sebastião,  CEP 83.570-000,  em Cerro  Azul/PR,  na  empresa  UNVERSAL

MÉDICA  ASSESSORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA ME, bem como na rua Capiberibe,

61, Bairro Santa Quitéria, em Curitiba/PR;

65.  NEY  ZANCHETT,  brasileiro,  divorciado,  comerciante,  nascido  em

15/07/1961, natural  de Matelândia/PR, filho de Severino Zanchett  e Terezinha Loudes

Zanchett,  portador da Carteira de Identidade RG nº 1.888.610-3 – SESP/PR, inscrito no

CPF nº 297.896.569-04, residente na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº. 1157, apto 1504,

Centro, em Foz do Iguaçu/PR, telefone 45 99145-1133;

 

66. NILZA ARGENTA MOREIRA, brasileira, casada, assistente financeira,

nascida em 17/08/1965, natural de Curitibanos/SC,  portadora da Carteira de Identidade

RG nº 902014 – SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob o nº 489.499.229-91, domiciliada na BR

277,  Km 720,  Jardim  Novo  Mundo  (Anexo  ao  Posto  Gasparin),  Sala  03-E  (sede  da

empresa Biff Transportes), em Foz do Iguaçu/PR; e/ou Avenida Pôr do Sol, nº 826, Jardim

São Paulo, em Foz do Iguaçu/PR;

67.  NILTON JOÃO BECKERS,  conhecido como “MANCHA”,  brasileiro,

casado, engenheiro civil, nascido em 30/08/1970, natural de São Miguel do Iguaçu/PR,

filho de Helmo Eduino Beckers e Alsonia Beckers, portador da Carteira de Identidade RG

nº 3.796.556-1 SESP/PR, inscrito no CPF nº 849.754.909-00, residente na Rua Geni de

Souza Bongiolo, nº 225, Centro, em São Miguel do Iguaçu/PR;

68.  OCIVALDO  GOBETTI  MOREIRA,  brasileiro,  casado,  contador,

nascido em 17/10/1960, natural de São Pedro do Ivaí/PR, filho de Eurides Montes Moreira

e de Nair Gobetti Moreira, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.092.834-2, inscrito

no CPF/MF nº 414.668.539-72,  residente na Avenida Pôr do Sol,  nº 826,  Jardim São

Paulo, em Foz do Iguaçu/PR;
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69.  ODAIR  JOSÉ  SILVEIRA,  brasileiro,  viúvo,  dentista,  nascido  em

18/10/1973, portador da Carteira de Identidade RG nº 6.064.522-1 – SESP/PR, inscrito no

CPF nº 931.146.649-20, residente na Rua Padre Bernardo Plate, nº 454, esquina com

Rua José Vicente Ferreira, em Foz do Iguaçu/PR;

70.  ORLANDO  ARISTIDES  ARCE  MORALES,  brasileiro,  solteiro,

empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 6.353.352-1 - SSP/PR, inscrito no

CPF nº 829.883.909-91, residente na Rua São Marcos, nº 152, Vila São João, Foz do

Iguaçu/PR, CEP 85.862-376;

71.  PATRÍCIA  GOTTARDELLO  FOSTER  RUIZ, brasileira,  casada,

advogada, nascida em 22/12/1979, natural de Foz do Iguaçu/PR, portadora da Carteira de

Identidade RG nº 6.554.918-2 - SESP PR, inscrita no CPF nº 030.334.129-71, residente

na Rua  João Lobato  da  Motta  Machado,  nº  544 –  Casa  –  Panorama II,  em Foz  do

Iguaçu/PR;

72.  PAULO  CEZAR  BARANCELLI  DE  ARAÚJO,  brasileiro,  casado,

empresário,  nascido  em  17/02/1963,  natural  de  Getúlio  Vargas/RS,  filho  de  Octacilio

Borges de Araujo e Mercedes Brancelli Araujo, portador da Carteira de Identidade RG nº

3.418.796-7 – SESP/PR, inscrito no CPF nº 466.947.499-53, residente na Rua Salgado

Filho,  nº  99,  casa,  Centro,  em Foz  do  Iguaçu/PR,  CEP:  85.877-000,  telefone  (45)

35656380, (45) 88064880 e (45) 3565-1180; 

73. PAULO CESAR QUEIROZ, conhecido como “COQUINHO”, brasileiro,

casado, nascido em 10/02/1974, natural de Foz do Iguaçu/PR, filho de Laudelino Queiroz

e Maria José Pinheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.936.608-4 – SSP/PR,

inscrito  no  CPF nº 931.280.299-20,  residente  na  Rua Oscar  Alfredo Franco,  nº.  320,

Jardim Santa Rita, em Foz do Iguaçu/PR, CEP 85.862-305, telefone 45 3573-1317 e 45
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99913-1330;

74.  PAULO  GUSTAVO  GORSKI,  brasileiro,  casado,  administrador,

nascido  em 02/05/1961,  natural  de  Goioerê/PR,  filho  de  Paulo  Gorski  e  Linea  Swea

Jansson Gorski, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.937.060-7 SESP/PR, inscrito

no CPF nº 370.660.809-04,  residente na Rua João Pessoa, nº 107, apartamento 123,

Centro, Cascavel/PR;

75.  PAULO  RICARDO  DA  ROCHA,  brasileiro,  casado,  nascido  em

02/05/1963, natural de Bento Gonçalves/RS, filho de Pedro da Rocha e Catarina Silveira

Rocha,  portador da Carteira de Identidade RG nº 3.758.389-8 – SESP/PR, inscrito no

CPF nº 475.119.829-72, residente na Rua das Palmas, nº 1275, Jardim das Flores, em

Foz do Iguaçu/PR, CEP 85.855-200, telefone (45) 99989-1763;

76. PAULO TRENTO GORSKI, brasileiro, solteiro, advogado, nascido em

24/03/1987,  natural  de  Cascavel/PR,  filho  de  Paulo  Gustavo  Gorski  e  Juçara  Trento

Gorski, portador da Carteira de Identidade RG nº 8.355.072-4 SESP/PR, inscrito no CPF

nº 056.308.459-69,  residente na Rua João Pessoa,  nº 107,  apartamento 123,  Centro,

Cascavel/PR;

77. RAIMUNDO GERALDO DAS NEVES, brasileiro, advogado inscrito na

OAB/PR nº 74.318, casado, nascido em 07/11/1965, natural de Missão Velha/CE, filho de

Geraldo Macelino das Neves e Luzia Macelino de Jesus, portador do RG nº 91139839

SSP/PR, inscrito no CPF nº 108.053.178-56,,  com endereço na Rua Gávea,  nº 1886,

bairro Morumbi IV, em Foz do Iguaçu/PR, CEP 85.859-070, fone (45) 99968 7692 / (45)

9125-3952 e (45) 3521-1789;

78.  RAMON JOÃO CORREA,  brasileiro,  separado,  advogado,  nascido

em  25/10/1957,  natural  de  Gravataí/RS,  filho  de  João  Antônio  Correa  e  Adelir  Otilia
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Andrade Correa, portador da Carteira de Identidade RG nº 6.384.093-9 - SSP/PR, inscrito

no  CPF  nº  002.678.438-60,  residente  na Avenida  República  Argentina,  nº  2203,  no

Condomínio  Castel  Franco,  Bairro  Vila  Matilde,  em Foz  do Iguaçu/PR,  telefones  (45)

3027-1335 e (45) 99996-8000;

79.  REGINALDO  DA SILVEIRA SOBRINHO,  brasileiro,  divorciado,

técnico em radiologia, nascido em 30/05/1970, natural de São João Del Rei/MG,

portador  da  Carteira  de  Identidade  RG  nº  5.067.857-1  -  SESP/PR,  inscrito  no

CPF nº 662.761.529-00,  residente na Rua Osvaldo Sauer,  nº 157, Jardim Santa

Rosa, em Foz do Iguaçu/PR, telefone (45) 3575-5855;

80. RENAN GUSTAVO BAEZ, brasileiro, solteiro, investigador particular,

nascido em 14/02/1985, natural de Foz do Iguaçu/PR, portador da Carteira de Identidade

RG nº 9.275.937-7 - SSP/PR,  inscrito  no  CPF  nº 047.495.879-58, residente na Rua

Tapuias, nº 289, bairro Jardim Tarobá, em Foz do Iguaçu/PR;

81. RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA,  brasileiro, casado, ex-Prefeito

Municipal de Foz do Iguaçu, nascido em 13/01/1970, filho de Fredolina de Souza Pereira

e Moacir de Castro Pereira,  portador  da  Carteira  de  Identidade RG nº 4.527.939-1

SESP/PR,  inscrito  no  CPF nº  737.525.099-53,  título  de  eleitor  nº  00.606.981.106-04,

residente na Avenida Felipe Wandscheer, nº 6025, no Condomínio Horizontal Chácara da

Natureza, em Foz do Iguaçu/PR, CEP 85.856-750;

82. RICARDO ANDRADE,  brasileiro, divorciado, advogado, nascido em

15/02/1973, natural de Joaçaba/SC, filho de Sebastião Andrade e Maria da Conceição

Andrade, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.400.232-9 - SSP/PR, inscrito no

CPF nº 783.915.399-20,  residente na Rua Bahia, nº 1660, residencial Abaete, Prédio nº

484, apartamento 22, Bloco 2, em Foz do Iguaçu/PR, telefone (45) 99922-2705;
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83.  RICARDO  VINICIUS  CUMAN,  brasileiro,  solteiro,  nascido  aos

30/06/1983, natural de Curitiba/PR, filho de Antônio Ivo Cuman e de Marli Anita Manfron

Cuman,  portador  da  Carteira  de  Identidade  RG  nº  8.297.941-7,  Inscrito  no  CPF  nº

037.479.799-47,  residente  na Rua Monsenhor  Scalabrini,  nº  72,  Sobrado nº  3,  Santa

Felicidade, em Curitiba/PR, CEP 82.410-360;

84.  ROBERTO  FLORIANI  CARVALHO,  brasileiro,  solteiro,  médico,

portador  da  Carteira  de  Identidade  RG  nº 5.834.540-7,  inscrito  no  CPF  nº

026.585.009-17,  residente  na  Rua  Santa  Bertila  Boscardin,  nº  315,  casa  10,  em

Curitiba/PR;

85.  RODRIGO  BECKER,  brasileiro,  casado,  contador,  nascido  aos

19/08/1983, natural de  Foz do Iguaçu/PR, filho de Alcindo Becker e Marines dos Santos

Becker,  portador  da  Carteira  de  Identidade  RG nº 7.358.823-5-SSP/PR, inscrito no

CPF nº 040.811.009-00, residente na Rua Elza Brito da Silva, nº 297, apartamento nº 104,

Bairro M'Boicy, em Foz do Iguaçu/PR, telefone (45) 3525-0020;

86.  RODRIGO CAVALCANTE GAMA DE AZEVEDO,  brasileiro, casado

advogado OAB/PR nº 49.937, nascido em 05/06/1983, natural de Barra do Piraí/RJ, filho

de Mario Lúcio de Azevedo e Miriam Cavalcante Gama de Azevedo, portador da Carteira

de Identidade RG nº 8792373-8 SSP/PR, inscrito no CPF nº 045.438.269-30, residente na

Avenida Felipe Wandscheer,  nº 2310, apto 05,  Vila Yolanda, CEP 85.853-510, Foz do

Iguaçu/PR, com escritório na Rua Rosa Cirilo de Castro, nº 503, 2º andar, Jardim Polo

Centro, em Foz do Iguaçu/PR, fones (45) 3573-3382 e (45) 98806-2020;

87. ROGÉRIO CALAZANS DE FREITAS, brasileiro, casado, engenheiro

civil, nascido em 29/10/1971, natural de Vitória/ES, filho de Arnaldo Calazans de Freitas e

Maria  Miranda Freitas,  portador  da  Carteira  de  Identidade RG nº  942.873 – SSP/PE,

inscrito  no  CPF  nº  005.164.677-35,  residente  na  Avenida  Boa  Viagem,  nº  5030,
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apartamento nº 3201, Bairro Boa Viagem, em Recife/PE, telefone (81) 98255-5851;

88. ROSA MARCELA SOLENI SIEBRE, brasileira, convivente em união

estável, empresária, nascida em 26/11/1981, natural de Pinhão/PR, portadora da Carteira

de Identidade RG nº 9.509.114-8 - SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 049.002.189-10,

residente na Rua da República, nº 222, Parque Presidente, em Foz do Iguaçu/PR;

89. ROSÂNGELA SCHUSTER, brasileira, separada, empresária, nascida

em 10/07/1963, natural de Dionísio Cerqueira/SC, filha de Reinoldo Schuster e Denise

Voigilander,  portadora  da  Carteira  de  Identidade  RG nº 4135538,  inscrita  no  CPF nº

577.279.109-53, residente na Alameda das Crisálidas, nº 419, Condomínio Crisalidas, nº

408, em Foz do Iguaçu/PR, telefone (17) 99975-1243;

90.  ROSINALDO  LUZIANO  DOS  SANTOS,  brasileiro,  casado,

programador,  nascido  em  18/09/1979,  filho  de  Darci  Luziano  dos  Santos  e  Clauza

Harthmann dos Santos, portador da Carteira de Identidade RG nº 7.083.013-2, inscrito no

CPF nº 026.148.069-35, residente na Rua Bahia, nº. 1660, prédio 458, apto 14, bloco

01,Vila Matilde, em Foz do Iguaçu/PR, telefones 45 3523-7270 e 45 99915-0264;

91. ROZIMERO BEZERRA DE SOUZA, brasileiro, solteiro, administrador,

nascido em 14/11/1986, natural de Foz do Iguaçu/PR, filho de Severino Bezerra de Souza

e  Valdeci  Celina  Bezerra,  portador  do  RG  nº  8911065  SSP/PR,  inscrito  no  CPF  nº

052.708.879-08, residente na Rua Cascudo, nº 341, Bairro Profilurb II, Foz do Iguaçu/PR,

CEP 85.855-560, telefone (45) 3527-5736 e (45) 99995-7341;

92.  RUDINEI  DE  MOURA,  brasileiro,  casado,  vereador,  nascido  em

26/09/1982, natural de Foz do Iguaçu/PR, filho de Francisco Macionil de Moura e Geny de

Moura, portador da Carteira de Identidade RG nº 6.897.876-9 – SSP/PR, inscrito no CPF

nº 008.283.219-65,  residente  na  Rua  Pompeia,  n.  345,  Jardim  Jupira,  em  Foz  do
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Iguaçu/PR, CEP 85.865-390, telefone 45 3528-8644;

93.  RUI  OMAR  NOVICKI  JUNIOR,  brasileiro,  casado,  servidor  público

municipal,  nascido  em 05/08/1976,  natural  de  Foz  do  Iguaçu/PR,  filho  de  Rui  Omar

Novicki e Daria Gruba Novicki,  portador da Carteira de Identidade RG nº 4.368.446-3 –

SESP/PR,  residente na Rua Tapajós, n. 644, em Foz do Iguaçu/PR, telefone 45 3521-

1630;

94.  SALETE  TONELLO,  brasileira,  casada,  servidora  do  Hospital

Municipal Padre Germano Lauck, nascida em 23/03/1974, natural de Santa Helena/PR,

filha de Anuncio Tonello e Lourdes Tonello,  portadora da Carteira de Identidade RG nº

6.949.073-5  -  SESP/PR,  inscrita  no  CPF  sob  nº  693.151.559-20,  residente  na  Rua

Registro, nº 50, Bairro Vitória, CEP 85.853-665, em Foz do Iguaçu/PR;

95. SANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO,  brasileira,  convivente em

união estável, nascida em 05/03/1964, natural de Marlandia do Sul/PR, filha de Olegario

Barreto e Maria da Gloria Barreto, portadora da Carteira de Identidade RG nº 4209459-5

SSP/PR, inscrita no CPF nº 578.163.959-49, residente na Avenida Andradina, nº 272, Vila

A, Foz do Iguaçu/PR, CEP 85.861-010, fone (45) 99771-5491 e (45) 3521-1749;

96.  SANDRO  MAZALI,  brasileiro,  casado,  gestor  público,  nascido  em

11/11/1971,  natural  de  Curitiba/PR,  filho  de  Damião  Mascarenhas  Mazalli  e  Eneida

Mazalli, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.886.075-5 – SSP/PR,  inscrito no CPF

nº 004.705.470-60,  residente na Rua Antônio Escorsin,  nº.  2770, casa 06, bairro  São

Braz, CEP 82.310-010, em Curitiba/PR, telefone 41 98483-3727 e 41 99602-7731;

97. SUSAMARA REGINATO, brasileira, casada, nascida em 05/01/1988,

natural de Manoel Ribas/PR, filha de Irma Antunes Reginato, portadora da Carteira de

Identidade RG nº 10181750 SSP/PR, inscrita no CPF nº 062.746.349-59, residente na (1)
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Rua Altevir Turra, nº 671, casa, Parque do Som, Pato Branco/PR, CEP 85.505-434; ou (2)

Rua Caetano Munhoz da Rocha, complemento: Colégio, nº 1020, Jardim Primavera, Pato

Branco/PR, CEP 85.502-190, fone (46) 99912-5805;

98. TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA, brasileiro, casado, advogado,

nascido em 01/03/1973, natural de Santo Antônio do Sudoeste/PR, filho de José Almir da

Silva  Bandeira  e  Nair  Denig  Bandeira,  portador  da  Carteira  de  Identidade  RG  nº

4.462.286-6 – SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 717.620.359-87, residente na BR-163, Km

38,5, em Santo Antônio do Sudoeste/PR; endereço comercial Avenida das Cataratas, nº

526, Vila Iolanda, em Foz do Iguaçu/PR;

pelos fatos delituosos a seguir expostos:

1. DA CONTEXTUALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO NIPOTI

A  OPERAÇÃO NIPOTI consiste  em  desdobramento  da OPERAÇÃO

PECÚLIO, que tem como finalidade a apuração de crimes contra a Administração Pública

e delitos ocorridos em licitações, perpetrados no bojo de uma Organização Criminosa -

ORCRIM,  a  qual  contava  com  o  envolvimento  de  diversos  servidores  públicos,

empresários e do Prefeito de Foz do Iguaçu/PR à época.

Não  obstante  tenha  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL oferecido

denúncia iniciando a Ação Penal nº 5005325-03.2016.404.7002, em virtude das inúmeras

práticas errantes, houve a necessidade de dar continuidade às investigações, originando

inclusive os autos de inquérito policial que embasaram a presente peça acusatória. Aliás,

ressalte-se  que,  após  o  oferecimento  da  exordial  acusatória  no  processo  penal

retromencionado,  foram  firmados  alguns  acordos  de  colaboração  premiada,  tornando

imperioso o prosseguimento das apurações.

 Rua Edmundo de Barros, n.º 660, Centro, Foz do Iguaçu/PR, CEP 85.851-120  (45) 3521-4500 E-mail:PRPR-foz@mpf.  mp  .br
27

mailto:mpf-guaira@prpr.mpf.gov.br
mailto:mpf-guaira@prpr.mpf.gov.br
mailto:mpf-guaira@prpr.mpf.gov.br


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR

Assim sendo, apurou-se que vereadores – além dos já denunciados na

ação  penal  referida  (autos  nº  5005325-03.2016.404.7002) –  integravam  a  aludida

Organização Criminosa, desempenhando a função de dar apoio político ao ex-Prefeito

RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, mediante a não instalação ou o arquivamento de

Comissões Parlamentares de Inquérito - CPI e também a aprovação ou a rejeição de

projetos  conforme  o  interesse  da  ORCRIM.  Em  troca,  tais  vereadores  solicitavam

vantagens indevidas, dentre as quais a indicação de pessoas para nomeação em cargos

em  comissão  na  Administração  Pública,  indicação  de  pessoas  para  emprego  nas

empresas de terceirização de mão de obra e serviços que mantinham contratos com o

Município  de  Foz  do  Iguaçu  e  também  no  recebimento  de  valores  pecuniários,

constituindo  o  denominado  “mensalinho”.  O  “mensalinho”  consistia/consiste  no

pagamento mensal de “propina” a alguns membros do Poder Legislativo Municipal  com

recursos oriundos de desvio de verbas públicas.

Outro mecanismo ilegal utilizado para obtenção de vantagens indevidas

pelos  agentes  públicos  eram as manobras ilícitas  para  desviar  em proveito  próprio  e

alheio os recursos não gastos pela Câmara dos Vereadores do Município  de Foz do

Iguaçu/PR.  Além das  ilicitudes  envolvendo  o  Poder  Legislativo  local,  outras  condutas

errantes foram identificadas no decorrer das investigações.

A materialidade e os indícios de autoria dos delitos que serão descritos a

seguir restaram devidamente comprovados.

Assim sendo, de modo a identificar e individualizar a prática errante dos

investigados na  OPERAÇÃO NIPOTI, passa-se a descrever e imputar em cada fato, a

conduta e participação de cada um dos denunciados.
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2. DO “MENSALINHO”

No curso das investigações no bojo da “Operação Pecúlio”,  coletou-se

ampla prova acerca da existência de uma Organização Criminosa chefiada pelo Prefeito

RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, infiltrada na Administração Pública Municipal, com o

objetivo de obter, direta e/ou indiretamente, vantagens de natureza econômica e pessoal,

mediante  a  prática  de  graves  infrações  penais,  tais  como  corrupção  ativa,  passiva,

peculato, fraude à licitação, dentre outras correlatas.

Com o aprofundamento das investigações, inclusive após serem firmados

acordos  de  colaboração  premiada  com  alguns  membros  da  organização  criminosa,

apurou-se que diversos vereadores – além dos já denunciados na ação penal n. 5005325-

03.2016.404.7002 – também integram a aludida Organização Criminosa.

Este núcleo desempenha a função de dar apoio político ao então Prefeito

RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA e em prol da organização criminosa, mediante a não

instalação ou o arquivamento de Comissões Parlamentares de Inquérito - CPI, além da

aprovação ou a rejeição de projetos conforme o interesse da organização criminosa. Em

contrapartida, tais vereadores solicitaram vantagens indevidas, tais como empregos para

familiares, cabos eleitorais, eleitores, outros membros da organização criminosa, que, na

grande maioria das vezes, eram acomodados em cargos em comissão ou em empregos

junto a empresas terceirizadas que prestavam serviços ao Município.

Inclusive  este  ramo  da  organização  criminosa  recebe  mensalmente

pagamento de propina, que era denominado de “mensalinho”, com recursos oriundos de

desvio de verbas públicas (fraudes, pagamento de propinas e outras condutas ilícitas).

Cumpre destacar que além do “mensalinho”, ainda eram pagas propinas

esporádicas  a  determinados  vereadores  quando  a  atuação  destes  era  de  suma
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importância para a Organização Criminosa.

Em que pese haver indícios de pagamento do “mensalinho” no ano de

2013 e no primeiro semestre de 2014, ainda não foram obtidos elementos probatórios

aptos a embasar eventual denúncia.

No  entanto,  nesta  nova  fase  das  investigações  restou  comprovada  a

prática  delitiva  em  dois  lapsos  temporais.  Num  primeiro  momento,  no  período  de

outubro/2014 a setembro/2015, o “mensalinho” foi  operado por  MELQUIZEDEQUE DA

SILVA FERREIRA CORREA SOUZA. Posteriormente, com a prisão preventiva deste no

dia 01/09/2015,  decretada pela Justiça Estadual,  CARLOS JULIANO BUDEL  assume

esta  função  na  organização  criminosa  no  período  de  novembro/2015  até  maio/2016,

quando foi decretada sua prisão preventiva no bojo da Operação Pecúlio.

Como já dito, o “mensalinho” era pago aos vereadores como contrapartida

ao apoio dos interesses da organização criminosa no Poder Legislativo Municipal. Um

exemplo  da  atuação  deste  ramo  da  organização  foram  as  votações  referentes  à

aprovação da Parceria Público-Privada na área da saúde, onde fica claro o conluio e

desvio de finalidade dos vereadores.

Conforme  interceptação  realizada  nos  autos  n.  5014388-

23.2014.404.7002,  no dia  18/12/2016,  EUCLIDES DE MORAES BARROS JUNIOR  e

ROBERTO CARVALHO FLORIANI, afirmam que um teria refugado (alusão ao voto do

vereador PAULO RICARDO DA ROCHA que integrava o grupo do Prefeito, mas que na

hora teria votado contrário à PPP):

Chamada do Guardião 

79158787.WAV

Alvo: euclides 2 
(peculio)

(...)
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Data/Hora de 
Início: 18/12/2015 
17:52:21

Identificador da Chamada: 79158787

Operação: 
PECULIO

Telefone do Alvo: 55(11)994949561

Telefone do 
Interlocutor: 
4196779377

Tipo de Interceptação: Áudio

Transcrição: 
EUCLIDES: Oi, Roberto!
ROBERTO: Oi, Meu filho!
EUCLIDES: E aí?
ROBERTO: Beleza?
EUCLIDES: Beleza!
ROBERTO: Tá me ouvindo?
EUCLIDES: Tô!
ROBERTO: Beleza! Terminamos aqui, filho!
EUCLIDES: Fechou?
ROBERTO: Fechou, graças a Deus, cara! Fechou e fechou bonito!
EUCLIDES: Que bom!
ROBERTO: Aquela nossa... Aquela nossa parte lá, a minha e a tua, vamos dizer 
assim que tá 90% pronto, entendeu?
EUCLIDES: Uhum...
ROBERTO: Tá? Se for (incompreensível) a tarde inteira ali... Aídepois a gente faz 
os ajustes, necessários aí ao longo... até,na volta do ano novo aí, tá?
EUCLIDES: Tá... Aqui a gente já vai fazer e finalizar aquela parte, começamos 
hoje, já! Para organizar um pouco melhor, fica melhor.
ROBERTO: Tá... porque, daí... Ela tá levando tudo mesmo, viu? Ela vai domingo 
embora aí...
EUCLIDES: Tá...
ROBERTO: Entendeu?
EUCLIDES: Uhum...
ROBERTO: Tá tudo... realmente, ficou algo assim, é, da parte técnica, jurídica, 
tudo ficou! ????não é perfeito, né cara? Sempre tem uns ajustinhospra fazer... 
mas ficou assim, muito bom, entendeu?
EUCLIDES: Uhum...Não... tranquilo, o nosso vai ficar pronto também... você viu o 
que eu te mandei hoje aí, né?
ROBERTO: Vi, maravilha, filho! Maravilha!
EUCLIDES: Teve um que refugou, foi pro outro lado, mas mesmo assim deu 
certo!
ROBERTO: Sabe que eu fiquei numa dúvida cara, da questão, lá de Ponta 
Grossa, sabe? Com essa história aí de que ????estãofazendo aí, sabe?
EUCLIDES: Uhum...
ROBERTO: Por queo...
EUCLIDES: Mas tem que ver se tem lá, né... se não tiver, não vai!
ROBERTO: Mas é...(incompreensível)
EUCLIDES: Se não fizer o que foi feito aqui!
ROBERTO: É que o procedimento aí tá mais avançado né? Lá tá numa fase... 
duas fases antes! Entendeu?
EUCLIDES: Mas tem que ser esse ano pro outro, senão não gira!
ROBERTO: Pois é...
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EUCLIDES: Porque...
ROBERTO: (incompreensível)
EUCLIDES: Tem que ir lá... Vai lá logo, dá tempo! Dá tempo!
ROBERTO: Tá bom! Não, beleza! (incompreensível)
EUCLIDES: Porque senão não gira... porque se não tiver ali, organizado, lá... 
não... não tem o que fazer, entendeu?
ROBERTO: É...
EUCLIDES: E tem que ser esse ano!
ROBERTO: Depende do... da... da... do... do... volume...
EUCLIDES: Do número.
ROBERTO: Total...
EUCLIDES: É...Do número?
ROBERTO: Entendi... (incompreensível)
EUCLIDES: Tu tem que ir lá e pôr! Tem, não tem! Se não tiver, não vai! Aqui foi 
bem organizado!
ROBERTO: Tá bom! Beleza! Não, tranqüilo!
EUCLIDES: Tá?
ROBERTO: E daí... a gente...O...Aquele nosso assunto lá da... da... do outro 
parceiro e tudo aí... já ficou... você vai ver... você vai ver quando sair o... como é 
que ficou a questão ali. ... e aí nós vamos fazer, nos vamos se falando aí pra gente
ver os nomes, a lista de nomes e os nossos ????
EUCLIDES: Tá, uhum!
ROBERTO: Tá bom? E terça-feira eu tô indo no...antes de fechar o ano, eu tô indo 
pro Rio de Janeiro lá no... com aquela pessoa que eu te falei lá...
EUCLIDES: Não, tranquilo!
ROBERTO: Tá?
EUCLIDES: Beleza!
ROBERTO: Eu já vou já esse ano porque eu já vou, já vou pegar, já vou pegar a 
carta, já... tá?Entendeu?
EUCLIDES: Tá, entendi! Tranquilo.
ROBERTO: Entendeu?
EUCLIDES: Beleza!
ROBERTO: Então se precisar de qualquer coisa... de terça pra... de terça a tarde e
quarta-feira, eu vou estar no Rio de Janeiro com ele lá!
EUCLIDES: Tá!
ROBERTO:Tá bom?
EUCLIDES: Tá bom! Oh... Viu... lá do Rio, o cara lá que você indicou lá...não... não
atende o telefone.
ROBERTO: Você anotou certo, ali?
EUCLIDES: Ligou, ligou, ligou! Toca mas não atende.
ROBERTO: Ihhh... Então ele deve estar meio... mas eu vou... bom! Tem a opção 
também que eu vou pra lá, né? Terça-feira, pô, também...
EUCLIDES: Tá... eu vou, eu vou...É melhor, viu... porque, às vezes, ele não quer 
atender! A gente vai se falando aí... e instala o outro negócio aí!
ROBERTO: Oi? Ah, instalo, instalo, SIM!
EUCLIDES: Resolve esse outro negócio aí que é mais urgente, também!
(buzina veicular)
ROBERTO: Tá bom!
EUCLIDES: Tá bom.
ROBERTO: Beleza! Mas tamo contente que tamo terminando aqui, cara... 
terminamo bonito aqui o negócio, viu?
EUCLIDES: Não, aqui também! A gente fechou o que precisava fechar!Tá tudo 
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certo!
ROBERTO: Então, tá tudo caminhando, então...
EUCLIDES: Tá bom, Roberto! Valeu!
ROBERTO: Ela não tem que fazer...
EUCLIDES: Fala...
ROBERTO: Só pra você ter uma ideia... Nada! Ela não tem que se fazer nada! 
Nada mesmo!Ela não tem que meter o dedo em nada! Nada, nada!
EUCLIDES: Deixa bem claro aí e eu deixo claro aqui, também...
ROBERTO: Não pode! Não pode senão vai dar problema nas outras esferas, 
entendeu?
EUCLIDES: Sim, mas deixa claro aí... 
ROBERTO: (incompreensível)
EUCLIDES: Deixa claro e eu vou deixar claro aqui!
ROBERTO: Isso, isso mesmo! Fala pra ele lá também!
EUCLIDES: Tá! 
ROBERTO: Entendeu?
EUCLIDES: Uhum!
ROBERTO: Senão... Já deu problema aqui em Curitibapor... porque fizeram 
merda, entendeu?
EUCLIDES: Tá bom!
(VOZ DE FUNDO) alguém atende chamada telefônica)
ROBERTO: Em outros, em outros setores, né? Em outras...
EUCLIDES: Tá.
ROBERTO: Em outros... que queriam fazer aí... Meteram... Fizeram cagada 
jurídica aí e...travou tudo!
EUCLIDES: Beleza!
ROBERTO: Beleza, cara?
EUCLIDES: Tranquilo!
ROBERTO: Valeu então, meu amigo, vamos nos falando!
EUCLIDES: Valeu! Tá bom! Um abraço! Tchau, tchau!
ROBERTO: (incompreensível).

De fato, no dia 18/12/2016 foi votado o projeto de Lei n. 144/2015 (Lei

4.436/2015) que modificou a Lei  de diretrizes orçamentária para autorizar o prefeito a

firmar contrato de parceria público privada e, de fato, um vereador do grupo de  RENI

CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, o vereador PAULO RICARDO DA ROCHA, teria votado

contra  a  autorização  de  contratação  de  parceria  público  privada  em  saúde,

surpreendendo o grupo contrário  à  PPP e  as  pessoas que vinham acompanhando o

desenrolar dos fatos, que na época foi amplamente divulgado pela mídia.

Votaram em afronta à Lei e em conluio com a fraude e com desvio de

finalidade,  a  favor  da  Parceria  Público  Privada,  os  vereadores:  BENI  RODRIGUES

PINTO; DARCI SIQUEIRA (DARCI DRM);  RUDINEI DE MOURA; MARINO GARCIA;
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PAULO  CESAR  QUEIROZ  (COQUINHO);  DILTO  VITORASSI (inclusive  fez  uso  da

tribuna  para  defender  a  PPP);  EDÍLIO  JOÃO  DALL'AGNOL;  HERMÓGENES  DE

OLIVEIRA (“MOGÊNIO”); e JOSÉ CARLOS NEVES DA SILVA (ZÉ CARLOS) (inclusive

fez uso da tribuna para defender a PPP).

Ademais,  o  referido  conluio  fica  muito  evidente  na  votação  do

requerimento nº 82/2016 (fl. 277, IC nº 1.25.003.1.25.003.018869/2015-41 da PRM/FOZ),

no qual vereadores contrários à PPP solicitam que a Câmara de Vereadores, através do

presidente,  requisite  ao  Poder  Executivo  explicações  jurídicas  que  respaldaram  a

servidora MARIA LETIZIA JIMENEZ ABATTE FIALA, presidente da comissão de Licitação

da Concorrência Pública nº 001/2016 (anexo I), a publicar o aviso de licitação do referido

certame em período de gozo de férias.

O requerimento foi  apresentado à sessão, votado no dia 01/03/2016 e

rechaçado  veementemente  pelos  seguintes  vereadores:  BENI  RODRIGUES  PINTO;

DARCI SIQUEIRA (DARCI DRM);  RUDINEI DE MOURA; MARINO GARCIA;  PAULO

CESAR  QUEIROZ  (COQUINHO);  DILTO  VITORASSI;  EDÍLIO  JOÃO  DALL'AGNOL;

HERMÓGENES DE OLIVEIRA (“MOGÊNIO”); JOSÉ CARLOS NEVES DA SILVA (ZÉ

CARLOS); e PAULO RICARDO DA ROCHA.

Como pode se perceber os vereadores que votaram a Lei orçamentária

são os mesmos que votaram contra o pedido de requisição de explicação, agora incluindo

o vereador PAULO RICARDO DA ROCHA.

Evidencia-se ainda mais a trama ao perceber a votação do Requerimento

nº  85/2016  (fl.  280,  IC  nº  1.25.003.1.25.003.018869/2015-41),  no  qual  vereadores

solicitam  que  a  Câmara  de  Vereadores,  através  do  presidente,  solicitem  ao  Poder

Executivo cópia dos documentos concernentes ao processo de implantação da parceria

público privada (PPP) no setor de urgência e emergência do sistema único de saúde –
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SUS,  tais  como:  documentos  e  projetos  apresentados  pelas  empresas  no  PMI  nº

002/2015, cópia de todos os documentos expedidos pelo conselho gestor da parceria

público privada e cópia dos estudos com as estimativas de impacto financeiro do período

em que vigorar o contrato.

A votação ocorreu no mesmo dia 01/03/2016, rechaçada pelos seguintes

vereadores: BENI RODRIGUES PINTO; DARCI SIQUEIRA (DARCI DRM); RUDINEI DE

MOURA;  MARINO  GARCIA;  PAULO  CESAR  QUEIROZ  (COQUINHO);  DILTO

VITORASSI;  HERMÓGENES DE OLIVEIRA (“MOGÊNIO”) e  JOSÉ CARLOS NEVES

DA SILVA (ZÉ CARLOS).

Observe-se que a votação dos mesmos vereadores que votaram à favor

da PPP, alterando a lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária de 2016, com

exceção dos votos de EDÍLIO JOÃO DALL'AGNOL e PAULO RICARDO DA ROCHA.

Não  causa  surpresa  a  dissimulação  dos  vereadores,  inclusive  de  os

vereadores  PAULO RICARDO DA ROCHA e  EDÍLIO JOÃO DALL'AGNOL terem em

uma e na outra oportunidade votado diferente do grupo de vereadores que serviram o

“chefe” RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, pois tal manobra “de dar um votinho contra”

era estratégia usada para não chamar muita a atenção e não mudaria o resultado final da

votação (por já possuir maioria de votos).

Certo  era  que  independente  de  um  vereador  do  grupo  destoar  não

passaria de uma dissimulação eles, mas que aprovariam tudo que fosse no interesse do

“Chefe” RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA.

Isso  fica  evidente  na  conversa  interceptada  adiante  descrita,  que

demonstra que as votações, nestes casos narrados, não foram meras coincidências ou de

convicções ideológicas, senão vejamos.
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No dia 01/03/2016 (dia das votações dos requerimentos nº 82 e 85/2015,

já mencionados), captou-se conversa telefônica entre o Secretário de Obras  CARLOS

JULIANO  BUDEL (denunciado  na  operação  pecúlio  como  operador  do  esquema  do

mensalinho,  após  a  prisão  de  MELQUIZEDEQUE  DA SILVA FERREIRA CORREA

SOUZA)  e  o  chefe  da  organização  criminosa  RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA PEREIRA,

informando que estaria presente na Câmara de Vereadores e que teria “conversado” (com

vereadores)  e  os  requerimentos  que  teriam  que  ser  derrubados  seriam  derrubados,

mencionando os requerimentos da PPP (Parceria Público Privada).

Chamada do Guardião 

80671347.WAV

Alvo: iner 2 (peculio) Comentário:(…).

Data/Hora de Início: 
01/03/2016 17:48:21

Identificador da Chamada: 80671347

Operação: PECULIO Telefone do Alvo: 55(45)99973993

Telefone do Interlocutor: 
ND

Tipo de Interceptação: Áudio

Transcrição: 
RENI: ALÔ
BUDEL: OI, SÓ PRA CONFIRMAR VOCÊ NEGOCIOU O FOZ HABITA SERIA 
DERRUBADO
RENI: MAS PODERIAM DAR UM VOTINHO A FAVOR PELO MENOS NÉ
BUDEL: QUANDO EU CHEGUEI AQUI O... FALOU...
RENI: EU FALEI QUE PODERIAM DERRUBAR, PORQUE IAM DERRUBAR DE 
QUALQUER MANEIRA. TINHAM FALADO QUE NÃO IAM VOTAR. DAÍ EU 
FALEI, ENTÃO PODE, MAS APROVA AQUELA MERDA DOS PROCURADORES 
DE UMA VEZ
BUDEL: QUE ELE VAI, OS REQUERIMENTOS HOJE AQUI VÃO SER... 
AQUELES QUE TÊM QUE SER DERRUBADOS VÃO SER  DERRUBADOS, 
TÁ?
RENI: UHUM.
BUDEL: A PPP E COMPANHIA.
RENI: ENTÃO TÁ BOM, MONITORA AI. CONVERSEI COM O PESSOAL ALI, 
TALVEZ CONSEGUE SALVAR AQUELA SITUAÇÃO LÁ TUA. JÁ MANDEI O 
RECADO!
BUDEL: EU CONVERSEI COM O CLEUMAR, EU FALEI. O CLEUMAR VOCÊ 
SABIA E A SITUAÇÃO É O SEGUINTE...E ESSA SITUAÇÃO...
RENI: MAS ELE ESTÁ MUITO VASELINA, TANTO É QUE EU NÃO CHAMEI 
NEM ELE PRA REUNIÃO. CHAMEI SÓ A COMISSÃO AMANHÃ..VOU TRATAR 
COM ELES, O CLEUMAR NÃO PRECISA VIM!!
BUDEL: OUTRA COISA, AQUILO ALI É UMA SUBSTITUIÇÃO..
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RENI: NÃO EU FALEI PRA ELES, QUE QUE TEM QUE INVOCAR. SE EU 
EXONERAR ELA, EU VOU COLOCAR OUTRA PESSOA, INCLUSIVE POR QUE 
ISSO É COMPOSIÇÃO POLÍTICA.
DAÍ FALEI, VOCÊS PREFEREM VER TODO MUNDO NA MERDA E NÃO VAI 
ALTERAR EM NADA A SITUAÇÃO DE VOCÊS. ELA TÁ NA ESCALA?
NÃO, NÃO ESTÁ NA ESCALA.
ENTÃO NÃO VAI ATRAPALHAR EM NADA!!
BUDEL: UHUM
E O SALÁRIO JÁ EXISTE!
BUDEL: (ININTELIGÍVEL) LIGAÇÃO RUIM
RENI: TÁ BOM ENTÃO, VAI LÁ, TCHAU TCHAU!

Analisando a filmagem da sessão legislativa do dia 01/03/2016 (filmagem

da sessão constante no evento 281 do IC nº 1.25.003.018869/2015-41 da PRM/FOZ), de

fato, antes da abertura da sessão,  CARLOS JULIANO BUDEL realmente é identificado

na sessão legislativa, conversando com o vereador EDÍLIO JOÃO DALL'AGNOL, o que

corrobora o “acerto” das votações a favor da PPP e o seu desvio de finalidade.
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Note-se também que no áudio acima mencionado, há menção entre RENI

CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA e CARLOS JULIANO BUDEL sobre o modus operandi de

dissimulação,  ao  constatar  que  o  prefeito  teria  acertado  a  votação  do  FOZHABITA1,

oportunidade em que RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA afirma “MAS PODERIAM DAR

UM  VOTINHO  A  FAVOR  PELO  MENOS  NÉ”,  o  que  demonstra  a  estratégia  de

dissimulação existente.

O terceiro  ponto  a  ser  narrado e  que demonstra  a conjuração com a

organização  criminosa  é  que  os  projetos  de  lei  nº  104/2015  (Lei  nº  4.337/2015,  de

21/12/2015)  e o projeto de Lei  nº  144/2015,  transformado em lei  nº  4.436,  de 20 de
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dezembro de 2015, ambos de autoria do Prefeito  RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA

foram votados no período de recesso (dezembro de 2015),  sem relatório  de  impacto

orçamentário  e financeiro  (RIOF),  documento  indispensável  segundo artigo  16 da Lei

Complementar nº 101, 4/05/2000 e artigo 10 da Lei 11079/2004.

Passa-se  agora  a  análise  dos  crimes  cometidos  por  este  ramo  da

organização criminosa referente ao repasse mensal de propina aos vereadores.

2.1 DO “MENSALINHO” – PARTE 1 – ARTIGOS 317 E 333, AMBOS DO CÓDIGO

PENAL

Denunciados: PAULO CESAR QUEIROZ (“COQUINHO”), DARCI SIQUEIRA (“DARCI DRM”), EDÍLIO

JOÃO  DALL'AGNOL,  MARINO  GARCIA,  HERMÓGENES  DE  OLIVEIRA  (“MOGÊNIO”),  PAULO

RICARDO DA ROCHA, RUDINEI DE MOURA, JOSÉ CARLOS NEVES DA SILVA (“ZÉ CARLOS”), RENI

CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA e MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA

Em  meados  de  agosto/2014,  na  região  de  Foz  do  Iguaçu/PR,  os

vereadores  PAULO  CESAR  QUEIROZ  (“COQUINHO”),  DARCI  SIQUEIRA  (DARCI

DRM), EDÍLIO JOÃO DALL'AGNOL, MARINO GARCIA, HERMÓGENES DE OLIVEIRA

(“MOGÊNIO”), PAULO RICARDO DA ROCHA, RUDINEI DE MOURA, com o auxílio de

JOSÉ CARLOS NEVES DA SILVA (ZÉ CARLOS), com vontade livre, plena consciência,

comunhão de esforços, união de desígnios, um aderindo a conduta delitiva dos demais

corréus, solicitaram vantagem indevida consistente no pagamento mensal de propina em

espécie  (“mensalinho”)  para  determiná-los  a praticar  e  omitir  atos  de ofício,  de  RENI

CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, e este, com o auxílio de  MELQUIZEDEQUE DA SILVA

FERREIRA CORREA SOUZA, com vontade livre, plena consciência, união de desígnios,

um aderindo a conduta delitiva do outro, ofereceram e pagaram vantagem indevida, em

razão da função exercida por aqueles, para que praticassem atos de ofício, com infração

de dever funcional, visando o favorecimento da organização criminosa.

 Rua Edmundo de Barros, n.º 660, Centro, Foz do Iguaçu/PR, CEP 85.851-120  (45) 3521-4500 E-mail:PRPR-foz@mpf.  mp  .br
40

mailto:mpf-guaira@prpr.mpf.gov.br
mailto:mpf-guaira@prpr.mpf.gov.br
mailto:mpf-guaira@prpr.mpf.gov.br


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR

Aproximadamente de outubro/2014 a setembro/2015, na região de Foz do

Iguaçu/PR, os vereadores PAULO CESAR QUEIROZ (“COQUINHO”), DARCI SIQUEIRA

(DARCI DRM),  EDÍLIO JOÃO DALL'AGNOL, MARINO GARCIA,  HERMÓGENES DE

OLIVEIRA (“MOGÊNIO”), PAULO RICARDO DA ROCHA e RUDINEI DE MOURA, com

vontade livre, plena consciência, comunhão de esforços, união de desígnios, um aderindo

a  conduta  delitiva  dos  demais  corréus,  solicitaram vantagem indevida  consistente  no

pagamento mensal de propina em espécie (“mensalinho”) para determiná-los a praticar e

omitir  atos  de ofício,  de  RENI CLOVI/S  DE SOUZA PEREIRA,  este  juntamente  com

MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA,  com vontade livre, plena

consciência, união de desígnios, um aderindo a conduta delitiva do outro, ofereceram e

pagaram vantagem indevida, em razão da função exercida por eles, para que praticassem

atos de ofício, com infração de dever funcional, visando o favorecimento da organização

criminosa.

Deste  o  início  da  gestão  de  RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA PEREIRA,

MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA  FERREIRA  CORREA  SOUZA exerceu  o  cargo  de

Secretário  de  T.I.,  no  entanto,  não  possuía  posição  de  destaque  na  organização

criminosa.  Somente  no  segundo  semestre  2014,  MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA

FERREIRA CORREA SOUZA sobressaiu-se na organização, ao emprestar a quantia de

R$ 60.000,00 (sessenta  mil  reais)  para  o pagamento  do “mensalinho”,  o  qual  estava

atrasado. Ressalta-se que  MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA

angariou o dinheiro em poucas horas, conquistando a confiança de  RENI CLÓVIS DE

SOUZA PEREIRA.

O  montante  foi  entregue  a  RENI  CLÓVIS  DE SOUZA PEREIRA que

repassou R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para JOSÉ CARLOS NEVES DA SILVA (ZÉ

CARLOS), então presidente da Câmara dos Vereadores, no Sindicato dos Comerciários,

para que este realizasse o pagamento do “mensalinho”.
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O  colaborador  MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA  FERREIRA  CORREA

SOUZA,  em seu termo “CAMPANHA/TRANSIÇÃO/PRIMEIROS ANOS DO GOVERNO

RENI - PARTE II”, detalhou a situação:

QUE em uma certa oportunidade, em meados de agosto de 2014, o RENI e o
RODRIGO vieram conversar  com o colaborador afoitos em resolver  a questão
daquele mês dos vereadores, e o colaborador reportou a ele somente a questão
da POWERNET e INNERBIT, que era recolhido mensalmente pelo DIEGO; QUE
cerca de dois dias após essa conversa, o RODRIGO solicitou ao colaborador o
valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para empréstimo ao RENI com prazo
de devolução de quarenta e oito horas;  QUE como o colaborador possuía um
passivo com o RENI e como queria ter um pouco mais de confiança dele, pensou
que tal manobra poderia dar certo e o colaborador teria um nível de confiança
maior com o RENI e com o RODRIGO, de modo que pudesse ter mais acesso
para  viabilizar  os  projetos  do  colaborador;  QUE portanto,  resolveu  realizar  tal
empréstimo e para tanto ligou para sua secretária no Paraguai, determinou a troca
do dinheiro do dólar para o real e trouxe o dinheiro; QUE desde o momento da
solicitação do empréstimo, em questão de uma hora o colaborador já estava com
o dinheiro no seu veículo no pátio da prefeitura para entregar para o RENI; QUE
chegando na  prefeitura,  falou  com o RENI  e  este  solicitou  uma carona  até  o
SINECOFI; QUE por conseguinte, ele ingressou no veículo do colaborador e no
trajeto  que  ficou  sabendo  que  tal  valor  era  destinado  ao  ‘mensalinho’  dos
vereadores; QUE não foi o colaborador quem entregou o dinheiro para o então
presidente da Câmara, JOSÉ CARLOS NEVES, mas sim o próprio RENI; QUE
entretanto,  afirma com certeza  que  o dinheiro  foi  entregue para  o  próprio  ‘ZÉ
CARLOS’ no SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS,  que  fica  a  duas quadras  da
prefeitura;  QUE  na  leitura  do  colaborador,  essa  situação  envolvendo  esse
empréstimo do dinheiro despertou no RENI a possibilidade de, quando precisasse
ter dinheiro efetivo, por meio do colaborador isso ocorreria de uma forma muito
ágil, como ocorreu nessa situação dos sessenta mil reais; QUE isso se justificava
uma vez  que  na  época  o  colaborador  havia  recentemente  saído  do  cargo  de
diretor operacional do grupo NAVE e com isso tinha acesso a dinheiro em efetivo e
transação com casas de câmbio no Paraguai e no Brasil;

Tal fato também foi confirmado por CARLOS JULIANO BUDEL, em seu

termo “mensalinho”:

QUE tomou conhecimento de uma reunião entre o RENI e vereadores, dentre os
quais ZÉ CARLOS, no sindicado dos trabalhadores do comércio, ocasião em que
o RENI levou dinheiro extra ao ‘mensalinho’, relatada pelo próprio RENI;

Sobre  tal  fato,  o  colaborador  RODRIGO  BECKER expôs  no  termo
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“Primeiro Semestre de 2014”:

QUE  no  período  MELQUIZEDEQUE,  secretário  de  T.I,  começou  a  ter  mais
importância  na  prefeitura;  QUE  acredita  que  MELQUI  começou  a  ter  mais
importância após ter emprestado dinheiro para o pagamento a vereadores;

Outro fator decisivo para que  MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA

CORREA SOUZA controlasse o caixa principal da organização criminosa ocorreu no final

de 2014, quando participou do desvio de verba pública envolvendo o superfaturamento

referente ao contrato  n.  73/2014,  celebrado entre a Prefeitura e a empresa SANIC –

SERVIÇOS  DE  SANEAMENTOS  PROJETOS  AMBIENTAIS  E  CONSTRUÇÃO  CIVIL

LTDA, no plantio de grama (será abordado em tópico próprio).

Neste sentido são as declarações do colaborador  MELQUIZEDEQUE DA

SILVA FERREIRA CORREA SOUZA, constantes no Termo “SANIC”:

QUE a empresa SANIC possuía um contrato com a prefeitura  para plantio de
grama; QUE em meados de outubro/novembro de 2014, o colaborador já sabia
que o RODRIGO iria voltar para a SANEPAR e ele havia comentado com o RENI a
possibilidade  de  o  colaborador  assumir  a  Secretaria  de  Gestão  Estratégica  e
Projetos; QUE o colaborador já estava a par da situação envolvendo o pagamento
do ‘mensalinho’ dos vereadores; QUE entretanto, tal situação estava delicada pois
no período de outubro/novembro de 2014, período aproximado de dois meses, o
pagamento não havia sido efetuado, ou seja, os vereadores estavam sem receber
o ‘mensalinho’; QUE por conseguinte o colaborador e o Rodrigo conversaram e o
colaborador se colocou para cumprir  essa função; QUE o marco que coloca o
colaborador como responsável pelo pagamento ‘mensalinho’ dos vereadores foi o
envolvendo um pagamento para a SANIC, referente a um contrato de prestação
de serviço de plantio de grama; QUE o montante foi de R$ 90.000,00 (noventa mil
reais)  para  que  fosse  entregue  ao  DIEGO  para  que  ele  repassasse  aos
vereadores;  QUE  foi  a  partir  desse  momento  que  o  colaborador  assumiu  a
operacionalização do ‘mensalinho’; (...) QUE entretanto a tratativa envolvendo a
operacionalização desse pagamento por meio do pagamento da nota à SANIC foi
feita em um jantar na casa do MARIO, que era Diretor da Secretária de Meio
Ambiente, em sua residência que ficava próxima à Rodoviária, na Avenida Ranieri
Mazili;  QUE nessa  ocasião,  o  colaborador  conversou  com o  CRISTIANO e  o
RODRIGO, onde ficou ajustada a situação; QUE enfim, a partir daí instituiu-se a
figura do “MELQUI” como operador do ‘mensalinho’

Assim,  no  final  de  2014,  MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA  FERREIRA
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CORREA SOUZA assume tal função por ordem de RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA,

repassando mensalmente dinheiro para sete vereadores, no valor total de R$ 50.000,00

(cinquenta mil reais) por mês, arrecadados entre fornecedores e prestadores de serviços

da Prefeitura, além de superfaturamento de alguns contratos.vinculados com a Prefeitura.

A propina era de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou R$ 5.000,00 (cinco mil

reais) mais um cargo em comissão de diretoria (com o salário equivalente a R$ 5.000,00

(cinco  mil  reais).  Recebiam R$ 10.000,00 (dez  mil  reais):  PAULO CESAR QUEIROZ

(“COQUINHO”), RUDINEI DE MOURA e HERMÓGENES DE OLIVEIRA (“MOGÊNIO”).

Por sua vez, recebiam R$ 5.000,00 (cinco mil  reais)  mais um cargo em comissão de

diretoria:  EDÍLIO  JOÃO  DALL'AGNOL,  PAULO  RICARDO  DA  ROCHA,  DARCI

SIQUEIRA (DARCI DRM) e MARINO GARCIA, e paga até o dia 10 de cada mês.

Inclusive, esta divisão da propina consta nas imagens retiradas do celular

apreendido em poder de  MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA

pelo  GAECO,  onde  consta  uma  lista  de  vereadores  beneficiados  pelo  esquema  do

“mensalinho”, sendo que aqueles que estão marcados com “XX” receberiam R$ 10.000,00

(dez mil reais) e aqueles com “X” receberiam R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mais um cargo

em comissão de diretoria:
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O  colaborador  MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA  FERREIRA  CORREA

SOUZA,  em seu termo “OPERAÇÃO CÂMARA DE VEREADORES – MENSALINHO -

PARTE I” detalhou esta situação:

QUE  a  partir  do  momento  que  o  colaborador  regularizou  a  situação  dos
vereadores  referente  ao  atraso  de  dois  meses  (outubro/novembro  2014),  o
colaborador assume a responsabilidade de mensalmente realizar o pagamento do
‘mensalinho’ para sete vereadores; QUE como até então isso vinha sendo feito
sem  organização,  o  colaborador  começou  a  se  organizar  para  que  alguns
fornecedores financiassem esse valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para
esses sete vereadores;  QUE em uma conversa com o RENI,  em uma reunião
realizada dentro do carro  do colaborador próximo ao fórum, já que ele estava
vindo de uma reunião na RPC, ele informou ao colaborador os sete nomes dos
vereadores  que  deveriam receber  o  ‘mensalinho’,  quais  sejam:  o  COQUINHO;
DARCI  DRM;  EDÍLIO  DALLAGNOLL;  MARINO  GARCIA;  MOGENIO;  PAULO
ROCHA;  RUDINEI  DE  MOURA;  QUE  como  o  colaborador  não  tinha  naquela
ocasião como se recordar de todos esses nomes, criou uma anotação em seu
aparelho celular, aparelho que sempre menciona como prova que está na posse
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do GAECO;  QUE na conversa  com o  RENI,  ele  falou  para  que  colocasse  os
nomes com um X, no raciocínio de que para cada X são R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), como por exemplo o COQUINHO com dois X, ou seja, R$ 10.000,00 (dez
mil  reais),  o  DARCI  DRM com um X e  assim por  diante;  QUE quem recebia
somente R$ 5.000,00 também teria direito à indicação de uma diretoria; QUE na
data que fez esse arquivo no seu celular, estava no seu veículo com o RENI;

Já no Termo “OPERAÇÃO CÂMARA DOS VEREADORES – PARTE IV”,

MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA esclareceu, inclusive, que

além dos valores mensais existia a indicação de pessoas para contratação em cargos

comissionados na Administração Pública ou nas empresas terceirizadas que possuíam

contratos com a Prefeitura. Aclarou que repassava os valores diretamente à pessoa de

HERMÓGENES  DE  OLIVEIRA,  o  qual  era  encarregado  de  repassar  aos  demais

vereadores:

QUE com relação ao repasse mensal da operação “mensalinho”, o colaborador
esclarece que arrecadava o valor de 50 mil reais e, via de regra, repassava em
espécie diretamente a pessoa de HERMÓGENES DE OLIVEIRA (“MOGÊNIO”);
QUE “MOGÊNIO” repassava aos demais vereadores, quais sejam, COQUINHO
(10  mil  reais),  DARCI  DRM (5  mil  reais),  EDÍLIO  DALL’AGNOL (5  mil  reais),
MARINO GARCIA (5 mil reais), “MOGÊNIO” (10 mil reais), PAULO ROCHA (5 mil
reais)  e RUDINEI  DE MOURA (10 mil  reais);  QUE os vereadores citados que
recebiam 5 mil por mês foram os que optaram por receber este valor mais uma
indicação para uma diretoria junto à Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu; QUE o
colaborador não tem a ciência dos nomes indicados para tais diretorias, QUE o
colaborador esclarece que a indicação de tais diretorias poderiam ser a título de
compensação  por  apoio  à  campanha  eleitoral  e  que  também  tais  vereadores
poderiam receber parte dos salários destes cargos indicados; QUE existia uma
listagem em posse do Secretário do governo SÉRGIO BELTRAME que dava conta
do nome da pessoa e o nome do vereador que a indicou;  QUE, além dessas
diretorias os vereadores também tinham indicações de cargos de CC3, CC4, e nas
empresas terceirizadas; QUE em uma oportunidade o Prefeito RENI solicitou ao
colaborador que controlasse tal lista, mas o colaborador, devido ao acúmulo de
atribuições  não  teve  condições  de  gerenciar  esta  atividade;  QUE  antes  de
SÉRGIO BELTRAME, a servidora de nome NEURA é quem ficava com a lista de
indicações em um pendrive; QUE NEURA trabalhava junto ao gabinete do prefeito;
QUE, pontualmente, da operação “mensalinho”, entregou dinheiro em espécie em
duas oportunidades a PAULO ROCHA (5 mil reais), no gabinete do colaborador, e
uma  vez  ao  vereador  RUDINEI  DE  MOURA (10  mil  reais),  próximo  ao  CTG
CHARRUA, no primeiro semestre de 2015; QUE além do “mensalinho”, em uma
oportunidade, no primeiro semestre de 2015, o Prefeito RENI levou o colaborador
na casa da Sra.  “KETLIN”  (filha do SALVADOR RAMOS),  com a qual  PAULO
ROCHA  tinha  uma  dívida  de  R$  12.500,00  referentes  à  sua  campanha  de
deputado federal, sendo que o colaborador deveria saldar essa dívida a pedido do
Prefeito RENI; QUE esclarece o colaborador que tal dívida foi paga em duas ou
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três vezes, resgatando o cheque empenhado de PAULO ROCHA; QUE o escritório
onde  o  colaborador  efetuou  tais  pagamentos  fica  em  frente  ao  colégio
BARTOLOMEU  MITRE;  QUE  quanto  aos  demais  citados,  em  relação  ao
“mensalinho”,  todos  recebiam  diretamente  com  “MOGÊNIO”;  QUE  todas  as
conversas com “MOGÊNIO”, foram relacionadas ao “mensalinho”, como datas de
pagamento, valores em atraso, etc; QUE estabeleceram que até o dia 10 de cada
mês o valor da operação “mensalinho” seria repassado a “MOGÊNIO”; QUE em
algumas  oportunidades  o  valor  destinado  a  “MOGÊNIO”  nem  sempre  era
repassado até do dia 10, mas até o final do mês o colaborador repassava o valor
destinado a ele;

O  colaborador  RODRIGO  BECKER,  no  Termo  “MENSALINHO”,

corroborou a prática ilícita praticada pelo investigado:

QUE “MOGÊNIO”, líder do governo e o vereador ZÉ CARLOS eram responsáveis
por distribuir o dinheiro aos vereadores;

Após serem firmados tais  acordos de colaboração premiada,  restaram

aclarados os diálogos interceptados na primeira fase da Operação Pecúlio envolvendo o

vereador HERMÓGENES DE OLIVEIRA (“MOGÊNIO”), ficando claro que este era o elo

político  entre  RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA  PEREIRA e  a  Câmara  dos  Vereadores

celebrando acordos espúrios e fazendo com que o Prefeito mantivesse uma governança

sem grandes oposições. No Relatório nº 09 dos autos de Interceptação Telefônica, tem-se

diversos diálogos (alguns cifrados) que demonstram o esquema ilícito e a participação do

investigado:

Reni: alô
“MOGÊNIO” - vereador Hermógenes: oi Reni
RENI: oi
Mogêno -  vereador Hermógenes: (ininteligível)  tá  aqui  em casa,  somos uma
caixa de ressonância, tudo que ele disse, ele perguntou pra mim os confiáveis e
não confiáveis, eu passei os mesmos nomes sem a gente ter conversado, outra
coisa lembra que eu pedi pra você, o PAULO ROCHA (vereador) está uma
maravilha, já mandaram o ofício para ele ser o lider do partido?
RENI: já, já
“MOGÊNIO” - vereador Hermógenes: não chegou pro DUSO (vereador) ainda,
é bom estar  lá  na segunda-feira,  ser  lido na sessão,  ele está bonzinho está
obedecendo,  hoje  nós  prototocolamos  a  cesta,  convencemos  o  EDÍLIO
(vereador) assinou, estamos aprontando mais uma
RENI: tem que cuidar o aparelho viu
“MOGÊNIO” -  vereador  Hermógenes: ah  sim!  viu  só  estou  te  avisando  que
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chegou  denúncia  séria  na  câmara  e  eu  tive  que  montar,  denúncia  séria  de
loteamento irregular, material sério, embasado não é politicagem, não é safadeza.
(...)
“MOGÊNIO” - vereador Hermógenes: olha, manda os 5% logo viu
RENI: hum, humm
“MOGÊNIO” - vereador Hermógenes: você tem que mandar bem logo este
negócio, beleza
RENI: beleza então, abraço.
“MOGÊNIO” - vereador Hermógenes: tchau, tchau.

RENI: Oi.
“MOGÊNIO” - vereador Hermógenes: Vai ter que fazer uma estátua pro líder,
viu?
RENI: Ham, só um pouquinho.
“MOGÊNIO” - vereador Hermógenes:  Viu, RENI?
RENI: Oi. Diga!
“MOGÊNIO” - vereador Hermógenes: Vai ter que fazer uma estátua pro líder!
RENI: Diga!
“MOGÊNIO” - vereador Hermógenes: É, votamos já... derrubamos o artigo 2º.
Convenci... do PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO.  
RENI: Ah, tá.
“MOGÊNIO” - vereador Hermógenes:   Consegui convencer VITORASSI, ligou
pra (RISSE ?)... votou comigo, votou essa bancada toda. Votou o GESSANI e o
QUEIROGA, e o BOBATO (ininteligível).... mas nós moemo o BOBATO!
RENI: Hum hum.
“MOGÊNIO”  -  vereador  Hermógenes:  (ininteligível)  tava  atrapalhando  os
professores...
RENI: Hum hum.
“MOGÊNIO” -  vereador  Hermógenes:  Arrebantamo ele!  e  o  segundo já  era.
Segunda-feira, nós vota o  PLANO NACIONAL (?) em segunda discussão já.
RENI: Hum. Então tá bom.
“MOGÊNIO” - vereador Hermógenes: Do jeito que você mandou!
RENI: Beleza! não, do jeito que precisa, né!
“MOGÊNIO” - vereador Hermógenes: Do jeito que precisa. E outra coisa: nós...
ó,  tá  tendo  uma  resistência  naquelas  situações  lá,  que  eu  proto...  nós  já
protocolamo hoje a sexta, tá?
RENI: Qual?
“MOGÊNIO”  -  vereador  Hermógenes:  Aquela  do...  aquela  do  BELTRAME,
aquela do loteamento lá...
RENI: Ah...
“MOGÊNIO” - vereador Hermógenes: ...do desvio lá. Aquela é um pepinão, né...
com toda documentação... falta um pouquinho. E a outra... a outra  lá tá tendo um
pouquinho  de  resistência,  mas eu  tô  devagarinho  pegando...  num tô  achando
titular, entendeu?
RENI: Hum hum.
Mogêno - vereador Hermógenes: A do transporte, mas já tá pronto!
RENI: Qualquer coisa põe o louco do... do PAULO ROCHA.
“MOGÊNIO” - vereador Hermógenes: Sim, mas qualquer coisa, sabe o que eu
vou fazer? Eu vou montar a outra, e ponho o primeiro.
RENI: Hum hum.
“MOGÊNIO” -  vereador Hermógenes:  Só pra ir  trancando a pauta...  né?  O
importante é trancar a pauta! sabe o que eu pedi nessa uma? Seis meses mais
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seis meses.
RENI: Hum. Tá bom então.  Beleza.
“MOGÊNIO” - vereador Hermógenes: Pra ficar enchendo linguiça, né?
RENI: Beleza então.
“MOGÊNIO” - vereador Hermógenes: Heim, o BELTRAME te contou da reunião
que nós fizemo?
RENI: Qual delas?
“MOGÊNIO” - vereador Hermógenes: Hoje de manhã na... lá na...
RENI: Falou! falou que foram lá. Isso.
“MOGÊNIO” - vereador Hermógenes:  Tomemo providência nós dois e...  você
tem que conversar com elas, RENI... a SECRETARIA tá fazendo cagada, heim, e
tão deixando de fora o pessoal das creches... conversar ... não tão pedindo plano
de carreira merda nenhuma!
RENI: Hum.
Mogêno  -  vereador  Hermógenes:  Condições  de  trabalho...  o  BELTRAME  te
falou?
RENI: Hum hum.
“MOGÊNIO”  -  vereador  Hermógenes:  Que  é  a  área  do  BELTRAME...  o
BELTRAME trabalhou nisso, elas conhecem bem ele!
RENI: Hum hum.  
Mogêno - vereador Hermógenes: E quem alertou... foi gente ó...  
(...)
RENI: E vocês passaram pra LISIANE?
Mogêno - vereador Hermógenes: Ham? Não, não. Eu não deixei. A LISIANE eu
quero o cu dela!
RENI: Hum...
“MOGÊNIO” -  vereador  Hermógenes:  Tá perseguindo  um pastor  meu lá  em
cima. Depois te conto pra você, já passei isso pro BELTRAME. Tá perseguindo o
PASTOR VALDIR lá.
RENI: Tá bom, depois conversamo... tá?
“MOGÊNIO”  -  vereador  Hermógenes:  E  eu  vou  te  passar,  mas  vai  ter  que
aguentar mais um mÊs aí...
RENI: Não é seu, é do QUEIROGA! aquele  lá da VILA C, do TRÊS LAGOAS?
“MOGÊNIO” - vereador Hermógenes: Do TRÊS LAGOAS (ininteligível)
RENI: É do QUEIROGA aquilo lá! num é teu não!
“MOGÊNIO”  -  vereador  Hermógenes:  ...tinha  a  mala,  e  ela  falou  mal  do
PASTOR do lado da irmã do PASTOR!  num sabia... numa reunião.
RENI: Hum.
“MOGÊNIO”  -  vereador  Hermógenes:  "Eu  vou  tirar  esse  cara  mesmo"...   o
PASTOR VALDIR, cara, eu quero que cê veja... uma benção de deus!  foi lá com
meu irmão...  fui  dá uma visitada lá...  ele  é querido lá  sim!  só que ela...  ele é
professor... ele é diretor de escola, né...
RENI: Hum hum.
“MOGÊNIO” -  vereador  Hermógenes:  E  ele  tá  de  chefe  lá.  Ti...  ele  tiraram,
colocaram uma menina lá,  acho que é ligada ao cantor...  a outra subordinada
dele... tiraram a FG dele, quanto a isso, mas virou questão de honra dele!
RENI: Hum.
“MOGÊNIO” - vereador Hermógenes: Porque ela me mentiu, entendeu?  
RENI: Tá bom.
“MOGÊNIO” - vereador Hermógenes: Ela tentou passar a rasteira nele, então,
queria que cê conhecesse o PASTOR VALDIR, uma hora nós conversamo sobre
isso. Mas vamo deixar por enquanto assim, até você tomar uma providência.
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RENI: Tá bom então. Beleza. Deixa eu desligar aqui que eu tô tendo que resolver
um negócio...
(despedem-se)

“MOGÊNIO”: Tá pouco. O café esfriou, gelou.
MELQUI: Alô.
“MOGÊNIO”: O RENI (Prefeito) comeu tudo, o BELTRAME (Assessor Especial
de Governo) comeu tudo, o  DUSO (Vereador)   tomou tudo. Comeram todas as
esfirras. Comeram tudo. Tomaram todo o café.
MELQUI: Alô.
“MOGÊNIO”: (risos) Escutou?
MELQUI: Deixa uma esfirra. Deixa uma esfirra aí pra mim, “MOGÊNIO”.
“MOGÊNIO”: Não entendi.
MELQUI: Deixa uma esfirra aí pra mim.
“MOGÊNIO”:  (risos)  Sobrou,  acho que sobrou,  sobrou cueca virada  e pão.  E
cuca. (risos)
MELQUI: Opa. (risos).
“MOGÊNIO”: O DUSO e o BELTRAME tão aqui ainda.
MELQUI: Tão aí?
“MOGÊNIO”:  Uhum.
MELQUI: Na sua casa?
“MOGÊNIO”: Quer, quer passar aqui.
MELQUI: Aonde cês tá?
“MOGÊNIO”: Tô na minha casa.
MELQUI: Já chego aí.
“MOGÊNIO”: Ótimo.
MELQUI: Falou.

No  Relatório  nº  11,  consta  uma  conversa  em  código  entre

HERMÓGENES DE OLIVEIRA e  EDÍLIO JOÃO DALL'AGNOL,  deixando transparecer

ser acerca do pagamento de parcelas do mensalinho.

Índice 75789378
Data: 27/05/2015
MOGENIO - viu meu lider
EDIL - oi meu amigo
MOGENIO - fui hoje dar uma reforçada naquela situação
EDIL - aham
MOGENIO -ai ele vai fazer, a folha já tinha ido
EDIL - uhum
MOGENIO  -  então  ele  vai  fazer  próxima,  bem  eu  tenho  que  falar  contigo
pessoalmente
EDIL - aham
MOGENIO   -O TELEFONE ESTÁ TUDO DOENTE
EDIL   – é eu sei, sei que tão
MOGENIO - viu, não tem nada de ilegal errado, mais próximo mês
EDIL - uhum
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“MOGÊNIO” - na verdade você me pediu três
EDIL - aham foi
“MOGÊNIO” - ele vai fazer gradativamente, quero ver o prazo que ele vai colocar
na próxima vez um
EDIL - aham, naõ tem problema
“MOGÊNIO” - pelo amor de Deus (inaudível) se abrir fora acabou
EDIL - eu sei como funciona “MOGÊNIO”
“MOGÊNIO” - so o ARLEI , e mais ninguém
EDIL - eu sei
“MOGÊNIO” - tem que valer à pena, não vai ficar queimando cartucho
EDIL - isso ai mesmo
“MOGÊNIO” - então apareça que te explico ... hoje fui falar com o rapaz lá,
EDIL -aham
“MOGÊNIO” - levei aquela anotação e ele tirou um novo prontuário na hora, já
anexou , colocou meu nome e ficou tudo redondo
EDIL -aham
MOGENIO - valeu tchau

Constata-se  que  o  vereador  HERMÓGENES  DE  OLIVEIRA

(“MOGÊNIO”) apoia incondicionalmente o Prefeito RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA

não em virtude de convicções políticas, mas sim em razão do pagamento de vantagens

indevidas, as quais eram de interesse do investigado e de vários outros vereadores.

Assim,  nesta  época,  destacam-se  os  seguintes  articuladores  do

“mensalinho”: no Poder Legislativo,  HERMÓGENES DE OLIVEIRA (“MOGÊNIO”),  e no

Poder Executivo  RENI PEREIRA e  MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA

SOUZA.

Por  fim,  destaca-se  que  o  acordo  entre  os  coautores  era  que  o

pagamento seria mensal. Inclusive, perto da data acordada para o repasse da “propina”,

as solicitações dos vereadores eram renovadas, assim como a promessa de pagamento a

cada  um  por  RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA PEREIRA  e  MELQUIZEDEQUE  DA SILVA

FERREIRA CORREA SOUZA.

Como já  dito,  para  operacionalizar  o  pagamento  do  “mensalinho”,  era

necessário que MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA arrecadasse

o  montante  de  R$  50.000,00  (cinquenta  mil  reais)  mensais  junto  aos  empresários  e
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prestadores de serviços da Prefeitura. Para tanto, o colaborador inteirou-se dos trâmites

para o pagamento dos contratos da Prefeitura, pois precisava que os pagamentos fossem

realizados em dia para não atrasar o repasse ilegal aos vereadores.

Na área de informática, os valores eram fixos e constantes, sendo que a

empresa POWERNET TECNOLOGIA LTDA. repassava a quantia mensal de R$ 1.500,00

(mil e quinhentos reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), relativos a dois contratos. Já a

empresa INNERBIT INFORMÁTICA LTDA. repassava R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos

reais) – que será objeto de tópico específico.

Na área de transporte  escolar,  durante  o  período letivo,  a  COELHO'S

TRANSPORTES EIRELI (atualmente EXPRESSO FOZ TRANSPORTE EIRELI) aportava

R$ 9.000,00 (nove mil reais). Posteriormente, passaram a pagar a propina as empresas

VIDAL TRANSPORTE ESCOLAR e LUCIA APARECIDA MARQUES & CIA LTDA, nos

valores  mensais  de  R$  7.000,00  (sete  mil  reais)  e  R$  10.000,00  (dez  mil  reais),

respectivamente – que será objeto de tópico específico.

Ainda pela propina no valor  de R$ 5.000,00 (cinco mil  reais)  mensais

paga  pela  empresa  ÁGUAS  DA  FONTE  TRANSPORTADORA  TURÍSTICA  EIRELI,

referente ao  contrato para fornecimento de veículos e motoristas (processo de dispensa

28/2015 -  contrato nº 42/2015) – que será objeto de tópico específico.

Na esfera da saúde, EVANDRO HENRIQUE FREIRE e MAURICIO IOPP,

na condição de proprietário e representante do laboratório BIOCENTER, e  MAHMOUD

AHMAD JOMAA  e  JEFERSON ANTÔNIO AGUIAR,  na  condição de  proprietários  da

empresa AGUIAR REFEIÇÕES, aportavam valores consiste na razão de 10% de cada

pagamento efetuado pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu/PR, destinados ao caixa

ilícito gerenciado por MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA – que

será objeto de tópico específico.
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Por fim, o “caixa” do “mensalinho” era preenchido pelas empreiteiras da

área  de  obras,  especialmente  através  das  empresas  TERRAPLENAGEM  SR,  ATIVA

ENGENHARIA DE OBRAS e VISUAL PROJETOS,  conforme já  narrado nos autos  n.

5005325-03.2016.404.7002.

Consta  no  Termo  “OPERAÇÃO  CÂMARA  DOS  VEREADORES  –

MENSALINHO  –  PARTE  I”  feito  pelo  colaborador  MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA

FERREIRA CORREA SOUZA:

QUE  a  partir  do  momento  que  o  colaborador  regularizou  a  situação  dos
vereadores  referente  ao  atraso  de  dois  meses  (outubro/novembro  2014),  o
colaborador assume a responsabilidade de mensalmente realizar o pagamento do
‘mensalinho’ para sete vereadores; QUE como até então isso vinha sendo feito
sem  organização,  o  colaborador  começou  a  se  organizar  para  que  alguns
fornecedores financiassem esse valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para
esses sete vereadores; (...) QUE o colaborador iniciou as tratativas e começou a
se  inteirar  acerca  dos  trâmites  referentes  aos  pagamentos  dos  contratos  da
prefeitura, até porque precisava de agilidade nesses processos; QUE dentro da
secretaria de TI, havia os dois contratos da POWERNET, referentes aos serviços
da manutenção da rede ‘wimax’,  que lhe rendia o valor de R$ 1.500,00 (mil  e
quinhentos reais) e do videomonitoramento, que lhe rendia R$ 5.000,00 (cinco mil
reais); QUE ainda havia o contrato da INNERBIT, que lhe rendia o valor de R$
4.300,00 (quatro mil e trezentos reais); QUE então conversou com o RENI pois
necessitaria do controle da RMS; QUE a partir de então passou a ter o controle da
senha do prefeito RENI,  que era a última autorização para que posteriormente
fosse feito o empenho, liquidação e pagamento; QUE como o colaborador logava
com o usuário “RENI” e respectiva senha, passou a ter o controle das RMS’s de
todas  as  secretarias;  QUE  o  RENI  elencou  ao  colaborador  quais  eram  as
empresas  parceiras  para  sempre  quando houvesse  as  RMS’s  das  respectivas
empresas,  as  mesmas  pudessem ser  liberadas  de  forma  rápida;  QUE daí  se
deparou com outro problema, pois após a liberação da RMS, havia um trâmite
dentro  da  secretaria  da  fazenda,  no  qual  o  colaborador  não  tinha  nenhum
ingerência,  tendo então procurado a pessoa de LUIZ CARLOS ALVES, o CAL;
QUE daí o colaborador solicitou a “CAL” que estipulasse um valor mensal para
que  agilizasse  todo  o  trâmite  dentro  da  secretaria  da  fazenda;  QUE  daí  foi
estipulado o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), tendo sido anuído por RENI;
QUE anteriormente com o RODRIGO, LUIZ CARLOS ALVES recebia cerca de R$
2.000,00  (dois  mil  reais);  QUE  portanto  ficou  acertado  o  pagamento  de  R$
7.000,00  (sete  mil  reais;)  QUE  com  relação  a  composição  do  caixa  para
pagamento  do  ‘mensalinho’,  passou  a  não  mais  entregar  os  valores  da
POWERNET e da INNERBIT ao DIEGO e aí conversou com o RENI, informando
que da pasta de TI os valores eram somente esses; QUE acertou com o JUAREZ
para  que  intermediasse  a  negociação  com  a  “COELHO'S”,  no  valor  de  R$
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10.000,00 (dez mil reais) mensais, sendo que mil para o JUAREZ e nove mil para
a composição do caixa do ‘mensalinho’; QUE houve uma manobra no processo
licitatório por CHICO NOROESTE envolvendo as empresas VIDAL TRANSPORTE
ESCOLAR e LUCIA MARLENE TRANSPORTE ESCOLAR para que as mesmas
prestassem o serviço para a prefeitura; QUE em razão disso, o Sr. ÉRICO, que era
da empresa LUCIA MARLENE, aportou para o CHICO o valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais), onde R$ 80.000,00 (oitenta mil) para o RENI e R$ 20.000,00 (vinte
mil) para o CHICO NOROESTE; QUE o próprio CHICO falou que esse valor era
para  as  “irmãzinhas”  da  Igreja  Assembléia  de  Deus,  para  que  ajudassem  na
campanha  etc;  QUE  após  o  acordo  entre  o  JUAREZ,  o  colaborador  e  a
“COELHO'S”,  começou  a  liberar  os  pagamentos  para  esta  empresa;  QUE
estipulou que não liberaria as RMS’s das demais empresas de transporte escolar
enquanto não fosse o colaborador o negociador do retorno; QUE o CHICO, por
muitas vezes se reuniu com o ÉRICO a fim de resolver  o problema, mas não
obteve sucesso, pois o colaborador detinha o controle dos pagamentos de forma
que  o  ÉRICO  procurou  o  colaborador  a  fim  de  realizar  o  acerto  do  retorno
financeiro das empresas LUCIA MARLENE e VIDAL; QUE muito embora nesse
período que não houve retorno dessas duas empresas de transporte escolar, o
colaborador  viabilizou  os  recursos  dos  R$  50.000,00  (cinquenta  mil  reais)
destinados ao ‘mensalinho’ por meio das empresas SR TERRAPLENAGEM, ATIVA
ENGENHARIA DE OBRAS e VISUAL PROJETOS; QUE nas oportunidades que
não atingia o valor de cinquenta mil reais, o MOGENIO se dispunha a ser o último
a receber, quando por exemplo o colaborador somente conseguia quarenta mil
reais na data estipulada, porém o repasse da diferença era feita posteriormente
àquele vereador; QUE os únicos valores fixos mensais eram o da secretaria do
colaborador; QUE o transporte escolar era no período letivo e as empresas de
obras por  medição de serviço;  QUE por fim, o valor  da LUCIA MARLENE, do
ÉRICO, foi estipulado em R$ 10.000,00 (dez mil reais); da VIDAL, ficou em R$
7.000,00 (sete mil reais);  QUE havia um acordo entre o colaborador e PAULO
BARANCELI  da  empresa  VISUAL  de  que  os  projetos,  conforme  a  sua
especificação, geraria um percentual de retorno para a composição do caixa do
‘mensalinho’, que girava em torno de cinco a quinze mil reais por nota paga dos
projetos realizados;  QUE no início a SR teve problemas com recebimentos de
verba federal que foram solucionados pelo ‘CAL’ por meio das manobras entre as
contas bancárias da prefeitura, viabilizando assim o retorno dos valores por parte
da  SR,  valores  estes  variáveis  conforme  medições  realizadas;  QUE  também
recebia retorno referente ao contrato com a empresa ATIVA ENGENHARIA DE
OBRAS.

E  continua  no  Termo  “OPERAÇÃO  CÂMARA DOS  VEREADORES  –

MENSALINHO – PARTE II”:

QUE  para  possibilitar  o  pagamento  aos  vereadores  do  valor  mensal  de  R$
50.000,00  (cinquenta  mil  reais),  foram  utilizadas  as  empresas  SR
TERRAPLENAGEM,  do  NILTON  BEKERS,  a  ATIVA  OBRAS,  a  VISUAL
PROJETOS, a POWERNET TECNOLOGIAS, VIDAL TRANSPORTE ESCOLAR,
COELHO'S TRANSPORTE EIRELI, LUCIA MARLENE TRANSPORTE ESCOLAR
e a INNERBIT, do ROSINALDO;
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Desta  forma,  presentes  a  materialidade  indireta  e  a  autoria  delitiva,

imputam-se aos réus os seguintes crimes:

a)  PAULO  CESAR  QUEIROZ  (“COQUINHO”),  DARCI  SIQUEIRA

(DARCI DRM),  EDÍLIO JOÃO DALL'AGNOL, MARINO GARCIA,  HERMÓGENES DE

OLIVEIRA (“MOGÊNIO”), PAULO RICARDO DA ROCHA e RUDINEI DE MOURA pela

prática do crime descrito no artigo 317 do Código Penal, por 12 (doze) vezes;

b)  JOSÉ CARLOS NEVES DA SILVA (“ZÉ CARLOS”) pela prática do

crime descrito no artigo 317 do Código Penal;

c)  RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA e MELQUIZEDEQUE DA SILVA

FERREIRA CORREA SOUZA  pela prática do crime descrito no artigo 333 do Código

Penal, por 84 (oitenta e quatro) vezes.

2.2  DO MENSALINHO  –  PARTE  2  –  ARTIGOS  317  E  333,  AMBOS DO CÓDIGO

PENAL

Denunciados: PAULO CESAR QUEIROZ (“COQUINHO”), DARCI SIQUEIRA (“DARCI DRM”), EDÍLIO

JOÃO  DALL'AGNOL,  MARINO  GARCIA,  HERMÓGENES  DE  OLIVEIRA  (“MOGÊNIO”),  PAULO

RICARDO DA ROCHA, RUDINEI DE MOURA, LUIZ AUGUSTO PINHO DE QUEIROGA, RENI CLÓVIS

DE SOUZA PEREIRA e CARLOS JULIANO BUDEL

De  outubro/2015  a  maio/2016,  na  região  de  Foz  do  Iguaçu/PR,  os

vereadores  PAULO  CESAR  QUEIROZ  (“COQUINHO”),  DARCI  SIQUEIRA  (DARCI

DRM), EDÍLIO JOÃO DALL'AGNOL, MARINO GARCIA, HERMÓGENES DE OLIVEIRA

(“MOGÊNIO”), PAULO RICARDO DA ROCHA, RUDINEI DE MOURA e LUIZ AUGUSTO

PINHO DE QUEIROGA, com vontade livre, plena consciência, comunhão de esforços,

união  de  desígnios,  um  aderindo  a  conduta  delitiva  dos  demais  corréus,  solicitaram
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vantagem  indevida  consistente  no  pagamento  mensal  de  propina  em  espécie

(“mensalinho”) para determiná-los a praticar e omitir atos de ofício, de RENI CLÓVIS DE

SOUZA PEREIRA, e este, juntamente a CARLOS JULIANO BUDEL, com vontade livre,

plena  consciência,  união  de  desígnios,  um  aderindo  a  conduta  delitiva  do  outro,

ofereceram e pagaram vantagem indevida, em razão da função exercida por eles, para

que praticassem atos de ofício, com infração de dever funcional, visando o favorecimento

da organização criminosa.

Com  o  afastamento  de  MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA  FERREIRA

CORREA SOUZA,  devido a decretação de prisão preventiva pela Justiça Estadual em

01/09/2015,  e  após  assumir  a  Secretaria  de  Obras  do  Município,  em  23/11/2015,

CARLOS JULIANO BUDEL passa a operar o “caixa” ilegal da organização criminosa,

bem  como  o  pagamento  do  “mensalinho”  que,  inclusive,  estava  atrasado  devido  à

ausência de alguém para administrá-lo.

Conforme relato de CARLOS JULIANO BUDEL, em seu termo “ALIANÇA

POLÍTICA E ACORDO COM EMPREITEIRAS”,

o  terceiro  acordo  [com  RENI  PEREIRA]  foi  em  novembro  de  2015,  quando
assumiu  a  secretária  de  obras,  com  o  compromisso  de  dar  continuidade  e
organizar as obras do município e, juntamente com o NILTON, pagar o pagamento
do ‘mensalinho’ da Câmara, uma vez que tal valor sairia da secretaria de obras
através  das  medições  das  obras  gerenciadas  pelas  empresas  do  NILTON,
principalmente do programa ‘tapa-buracos’; QUE em tal ocasião ficou claro que tal
operação seria toda feita com a anuência do prefeito RENI; QUE o único ganho
que o colaborador teria com isso era o futuro apoio político para vir a ser eleito
vereador e eventualmente também vir a ser eleito presidente da Câmara; QUE o
dinheiro para a manutenção, para dar continuidade ao ‘mensalinho’, implantado
ainda na época do MELQUIZEDEQUE, na conversa com o RENI e com o NILTON,
foi  repassada  ao  colaborador  uma  planilha  para  ser  cumprida,  planilha  esta
confirmada pelo HERMÓGENES, que era líder do governo e era quem fazia a
distribuição na época do MELQUIZEDEQUE;

Nesta nova fase do mensalinho houve algumas modificações quanto: a) à

forma de pagamento; b) aos vereadores que recebiam a propina; c) aos financiadores.
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A propina  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais)  passou  a  ser  paga  para:

PAULO CESAR QUEIROZ (“COQUINHO”),  RUDINEI DE MOURA, HERMÓGENES DE

OLIVEIRA (“MOGÊNIO”),  EDÍLIO  JOÃO  DALL'AGNOL,  DARCI  SIQUEIRA (DARCI

DRM) e LUIZ AUGUSTO PINHO DE QUEIROGA.

Por  sua  vez,  PAULO  RICARDO  DA  ROCHA e  MARINO  GARCIA

continuaram recebendo a propina de R$ 5.000,00 (cinco mil  reais) mais um cargo em

comissão de diretoria, com o salário equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sobre  esta  transição,  o  colaborador  CARLOS  JULIANO  BUDEL,  no

termo “Mensalinho”, discorre que:

QUE quando assumiu a Secretaria de Obras existia uma tabela de ‘mensalinho’
cumprida pelo MELQUIZEDEQUE e que era direcionada ao líder do governo, o
vereador HERMÓGENES; QUE o ‘mensalinho’ veio à tona quando o RENI propôs
a  troca  dos  cargos  comissionados –  CC2 –  por  pagamento  em dinheiro,  que
corresponderia ao valor líquido do salário de um cargo, ou seja, cinco mil reais,
podendo acumular vários cargos; QUE em um primeiro momento, constavam da
tabela  os  vereadores  HERMÓGENES  (“MOGÊNIO”),  DARCI  DRM,  RUDINEI,
COQUINHO, MARINO e EDÍLIO, sendo que a tabela resultava o pagamento de
sessenta  e  cinco  mil  reais,  repassados  pelo  MELQUIZEDEQUE  ao  vereador
HERMÓGENES; QUE de início, a lista elaborada pelo MELQUIZEDEQUE possuía
seis nomes de vereadores, sendo que quando o pagamento de propina passou a
ser  operado  pelo  colaborador,  passou  também a  ser  composta  pelo  vereador
PAULO  ROCHA;  QUE  ao  assumir  a  Secretaria  de  Governo,  os  pagamentos
estavam atrasados, uma vez que deveriam ter sido pagos no dia 20 de novembro
de 2015, mas somente ocorreram na primeira semana de dezembro;  QUE ato
contínuo ao assumir a pasta, também surgiram acréscimos, aumentando o valor
mensal de pagamento de sessenta cinco mil reais iniciais; QUE o acréscimo surgiu
em razão de alguns vereadores terem preferido o pagamento em dinheiro em vez
de ter direito à indicação do cargo; QUE o ‘mensalinho’ era fato conhecido por
todos os vereadores; QUE o RENI determinou o aumento do ‘mensalinho’, que
passou de  sessenta  e  cinco mil  reais  para  setenta  e  cinco mil  reais  a  serem
divididos  entre  os  mesmos  vereadores,  uma  vez  que  DARCI  DRM e  EDÍLIO
abriram mão de mais um cargo CC2 cada um em troca de pagamento em dinheiro;

Acrescentou ainda em seu termo “ALIANÇA POLÍTICA E ACORDO COM

EMPREITEIRAS”, que:
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QUE o ‘mensalinho’ se caracterizou principalmente em razão da substituição dos
cargos  comissionados  –  CC2  –  destinados  aos  vereadores  por  valores  em
espécie, já que muitos indicados não tinham qualificação para exercer os cargos
que lhe eram atribuídos e o governo via a necessidade de pessoal qualificado;
QUE então passou a ser estabelecido o valor de 5 mil reais, que era o valor líquido
do salário do cargo CC2;

Ressalta-se  que  além do  “mensalinho”,  que  era  fixo  e  mensal,  foram

incorporados outros valores a serem pagos aos vereadores referentes a outras condutas

ilícitas que serão devidamente narradas nesta denúncia em tópico próprio.

A propina passou a ser paga por CARLOS JULIANO BUDEL diretamente

aos vereadores. Insta consignar que o réu é político conhecido em Foz do Iguaçu/PR, que

exerceu diversos mandatos como vereador,  inclusive  já  fora Presidente  daquela  casa

legislativa, além de possuir fácil acesso à Câmara de Vereadores.

Foi  entregue  pelo  colaborador  CARLOS  JULIANO  BUDEL suas

anotações pessoais sobre a propina a ser repassada pelos vereadores, nas quais contém

tanto os valores do “mensalinho” quanto de outras solicitações:
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Sobre  tal  documento,  o  colaborador  CARLOS  JULIANO  BUDEL

esclareceu que:

QUE ainda em dezembro de 2015, tomou conhecimento de que houve cobrança
ao  RENI  por  parte  de  vereadores  que  não  recebiam  o  ‘mensalinho’  para
receberem um “décimo  terceiro”;  QUE tal  “décimo  terceiro”  foi  recebido  pelos
vereadores ZÉ CARLOS, BENI e PAULO ROCHA; (...) QUE outro acréscimo ao
‘mensalinho’  foi  verba  de  apoio  político  ocorrida  quando  o  colaborador  foi
procurado  pelos  vereadores  DARCI  DRM,  COQUINHO,  RUDINEI  e  MARINO
GARCIA que lhe cientificaram acerca de um acordo com o RENI de que o apoio à
campanha da Deputada Claudia Pereira resultaria no pagamento de cento e vinte
mil reais para cada um, reunião na presença do vereador DUSO e na residência
deste; QUE tal fato confirmado pelo RENI que determinou que fosse tentado um
parcelamento;  (...)  QUE todo o pagamento do ‘mensalinho’ passou  a  ser  feito
diretamente  pelo  colaborador  ao  próprio  vereador;  QUE  os  valores  eram
determinados pelo RENI e pagos aos vereadores, de dezembro de 2015 a março
de 2016,  foram na seguinte  forma:  QUE o vereador COQUINHO recebeu três
parcelas de dez mil reais relativas ao ‘mensalinho’ e três parcelas de vinte mil
reais referentes à campanha da deputada Claudia, totalizando noventa mil reais;
QUE quando foi preso, ainda havia valores devidos ao vereador COQUINHO, não
sabendo se ele chegou a receber tais valores faltantes; QUE o vereador DARCI
recebeu três parcelas de dez mil reais referentes ao ‘mensalinho’ e duas parcelas
de trinta e uma de vinte mil reais referentes à campanha da deputada Cláudia,
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totalizando cento e dez mil reais;  QUE esse valor diferenciado que o vereador
DARCI recebeu em relação ao COQUINHO foi em decorrência da pressão que
aquele exerceu; QUE o RUDINEI recebeu três parcelas de dez mil reais em razão
do ‘mensalinho’,  duas  parcelas  de  trinta  mil  reais  e  uma parcela  de  vinte  mil
referentes à campanha da deputada Cláudia, totalizando cento e dez mil reais;
QUE o vereador MARINO recebeu três parcelas de cinco mil reais referentes ao
‘mensalinho’, uma parcela de sessenta mil e duas de vinte mil reais referentes à
campanha  da  deputada  Cláudia,  totalizando  cento  e  quinze  mil  reais;  QUE a
parcela  de  sessenta  mil  reais  foi  paga  na  residência  desse  vereador;  QUE o
vereador  ZÉ  CARLOS  recebeu  quinze  mil  reais  em  decorrência  do  ‘décimo
terceiro’;  QUE o  vereador  BENI  recebeu  vinte  mil  reais  em razão  do  ‘décimo
terceiro’; QUE o vereador EDÍLIO recebeu trinta mil reais em razão do mensalinho:
QUE o vereador PAULO ROCHA recebeu uma parcela de vinte e três mil reais,
uma  parcela  de  trinta  mil  e  três  parcelas  de  cinco  mil  reais  em  razão  do
‘mensalinho’, totalizando sessenta e oito mil reais; QUE o vereador QUEIROGA
recebeu seis parcelas de dez mil reais em razão do mensalinho; QUE o vereador
DUSO  deveria  receber  vinte  e  cinco  mil  reais,  mas  não  ocorreu  por  falta  de
recurso;  QUE o  vereador  “MOGÊNIO”  também não chegou  a  receber  as  três
parcelas de dez mil reais que lhe seriam devidos em razão do ‘mensalinho’; QUE
em 13 de abril  de 2016 conseguiu acertas todas as pendências referentes aos
pagamentos do ‘mensalinho’ e os valores referentes à campanha da deputada
Cláudia,  sendo:  MARINO  GARCIA  recebeu  cinco  mil  reais  em  razão  do
mensalinho e vinte mil  reais como última parcela referente à última parcela do
valor devido em razão da campanha da deputada Cláudia; RUDINEI recebeu dez
mil  reais  em razão  do  mensalinho  e  vinte  mil  reais  como parcela  referente  à
campanha  da  deputada  Cláudia;  DARCI  recebeu  dez  mil  reais  em  razão  do
mensalinho e vinte  mil  reais  como parte  da parcela  referente  à  campanha da
deputada Cláudia; COQUINHO recebeu dez mil reais em razão do mensalinho e
vinte  mil  reais  como  parte  do  pagamento  referente  à  campanha  da  deputada
Cláudia;  EDÍLIO  recebeu dez  mil  reais  em razão  do  mensalinho;  “MOGÊNIO”
deveria  receber  quarenta  mil  reais,  mas  não  chegou  a  ser  pago;  QUE  os
pagamentos programados até julho de 2016, mas que não ocorreram em razão da
prisão do colaborador, deveriam ocorrer da seguinte forma: MAIO/2016: MARINO
GARCIA deveria  receber  cinco  mil  reais  em  razão  do  mensalinho;  RUDINEI
deveria receber dez mil reais em razão do mensalinho e vinte mil reais como parte
do pagamento da campanha da deputada Cláudia; DARCI deveria receber dez mil
reais  em razão do mensalinho e vinte  mil  reais  como parte  do pagamento da
campanha de Cláudia; COQUINHO deveria receber dez mil  reais em razão do
mensalinho e vinte mil reais como parte da campanha de Cláudia; EDÍLIO deveria
receber cinco mil reais em razão do mensalinho; “MOGÊNIO” deveria receber dez
mil  reais  em razão  do  mensalinho  e  QUEIROGA,  dez  mil  reais  em razão  do
mensalinho;  PAGAMENTOS  PARA JUNHO/2016:  MARINO  GARCIA:  cinco  mil
reais em razão do mensalinho; RUDINEI: dez mil reais em razão do mensalinho;
DARCI:  dez mil  reais  em razão do mensalinho;  COQUINHO: dez mil  reais em
razão do mensalinho e vinte mil  reais  como parte do pagamento da deputada
Cláudia;  EDÍLIO:  cinco  mil  reais  em  razão  do  mensalinho;  “MOGÊNIO”  e
QUEIROGA: dez mil reais em razão do mensalinho; JULHO DE 2016: MARINO
GARCIA e EDÍLIO: cinco mil reais em razão do mensalinho; RUDINEI, DARCI,
COQUINHO, MOGENIO e QUEIROGA: dez mil reais em razão do mensalinho;
QUE a finalidade do ‘mensalinho’ era manter a base de apoio do governo, apoio
que anteriormente era obtido mediante o direcionamento de cargos comissionados
e  posteriormente  veio  a  ser  substituído  pelo  pagamento  em dinheiro;  QUE  o
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colaborador  possuía  um  documento  manuscrito  onde  tinha  o  controle  do
pagamento tanto do ‘mensalinho’ quanto de outros valores que eram acrescidos,
como os referentes ao da campanha da deputada Cláudia; QUE quando da sua
condução coercitiva em 19 de abril de 2016 e sua prisão em 3 de maio de 2016,
tal  documento  estava  em  sua  carteira  de  bolso,  mas  não  foi  apreendido  em
nenhuma das ocasiões; QUE entretanto, apresenta o documento neste momento;
QUE  explica  os  apelidos  constantes  de  tal  manuscrito:  ZÉ  BONITINHO  é  o
QUEIROGA; PR é o PAULO ROCHA; PR EXTRA é referente o pagamento extra
ao PAULO ROCHA; DU é o DUSO; MOG é o “MOGÊNIO”; ZC é o ZÉ CARLOS;
ED é o EDÍLIO; CO é o COQUINHO; DRM é o DARCI DRM; RUD é o RUDINEI;
MAR é o MARINO GARCIA; SAÚDE é referente a um valor repassado ao RENI
para  pagamento  de  um  compromisso  que  teria  com  um  ‘pessoal  da  saúde;
ROCHINHA era o filho do PAULO ROCHA; “OFICINA” era referente a serviços em
veículos da Secretaria de Obras; ROMEU é um pedreiro que prestaria um serviço
no FOZTRANS; CABEÇÃO e BODOQUE é um funcionário da Câmara; MOTEL,
BUEIRO, PONTE e MULTA são locais onde recebeu valores.

Destaca-se  novamente  que  o  acordo  entre  os  coautores  era  que  o

pagamento seria mensal. Inclusive, perto da data acordada para o repasse da propina, as

solicitações dos vereadores eram renovadas, assim como a promessa de pagamento por

RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA  e  CARLOS JULIANO BUDEL,  sendo que este

inclusive pagou “parcelas atrasadas” do “mensalinho”, referentes aos meses de outubro e

novembro de 2015..

Neste  período,  o  “caixa”  da  organização  criminosa  era  composto  por

verbas desviadas e/ou pagamento de propinas do setor de obras (já descrito na ação

penal  n.  5005325-03.2016.404.7002),  da  empresa  QUALITY  FLUX  AUTOMAÇÃO  E

SISTEMAS LTDA. e do contrato de transporte coletivo, que serão objeto de análise nesta

denúncia.

O  colaborador  CARLOS  JULIANO  BUDEL,  no  termo  “Mensalinho”,

afirmou que:

QUE portanto, tais valores foram agregados à planilha do ‘mensalinho’ e tiveram
que  ser  retirados  não  só  das  obras  do  NILTON BECKERS,  mas  também  da
“QUALITY FLUX” e do contrato do transporte coletivo;

Desta  forma,  presentes  a  materialidade  indireta  e  a  autoria  delitiva,
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imputam-se aos réus os seguintes crimes:

a)  PAULO  CESAR  QUEIROZ  (“COQUINHO”),  DARCI  SIQUEIRA

(DARCI DRM),  EDÍLIO JOÃO DALL'AGNOL, MARINO GARCIA,  HERMÓGENES DE

OLIVEIRA (“MOGÊNIO”), PAULO RICARDO DA ROCHA, RUDINEI DE MOURA e LUIZ

AUGUSTO PINHO DE QUEIROGA pela prática do crime descrito no artigo 317 do Código

Penal, por 8 (oito) vezes;

b)  RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA e  CARLOS JULIANO BUDEL

pela prática do crime descrito no artigo 333 do Código Penal, por 64 (sessenta e quatro)

vezes.

3.  DAS  OUTRAS  VANTAGENS  INDEVIDAS  SOLICITADAS  PELOS

VEREADORES – CAIXA “MENSALINHO”

Conforme  citado  anteriormente,  além  da  “propina”  mensal  paga  a

determinados vereadores, foram praticadas outras solicitações ilegais de dinheiro pelos

vereadores a RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA e que foram pagas pelo “caixa” ilegal

da organização criminosa.

3.1 DO “DÉCIMO TERCEIRO” - ARTIGOS 317 E 333, AMBOS DO CÓDIGO PENAL

Denunciados: PAULO RICARDO DA ROCHA, JOSÉ CARLOS NEVES DA SILVA (“ZÉ CARLOS”), BENI

RODRIGUES PINTO, RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA e CARLOS JULIANO BUDEL

Em  dezembro/2015,  na  região  de  Foz  do  Iguaçu/PR,  os  vereadores

PAULO RICARDO DA ROCHA, JOSÉ CARLOS NEVES DA SILVA (“ZÉ CARLOS”), e
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BENI RODRIGUES PINTO, com vontade livre, plena consciência, comunhão de esforços,

união  de  desígnios,  um  aderindo  a  conduta  delitiva  dos  demais  corréus,  solicitaram

vantagem indevida consistente no pagamento de propina em espécie para determiná-los

a  praticar  e  omitir  atos  de  ofício,  de  RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA PEREIRA,  e  este,

juntamente a CARLOS JULIANO BUDEL, com vontade livre, plena consciência, união de

desígnios,  um aderindo a conduta delitiva do outro,  ofereceram e pagaram vantagem

indevida, em razão da função exercida por aqueles, para que praticassem atos de ofício,

com infração de dever funcional, visando o favorecimento da organização criminosa.

Em dezembro de 2015, os vereadores  PAULO RICARDO DA ROCHA,

JOSÉ  CARLOS  NEVES  DA SILVA (“ZÉ  CARLOS”),  e  BENI  RODRIGUES  PINTO

solicitaram propina a título de “décimo terceiro”,  ou seja, seria uma “gratificação” pela

atuação deles na organização criminosa durante o ano de 2015.

Esta propina foi paga na seguinte proporção: R$ 15.000,00 (quinze mil

reais) para JOSÉ CARLOS NEVES DA SILVA (“ZÉ CARLOS”); R$ 20.000,00 (vinte mil

reais)  para  BENI  RODRIGUES PINTO;  e  R$  30.000,00  para  PAULO RICARDO DA

ROCHA. 

Tal fato é narrado pelo colaborador CARLOS JULIANO BUDEL, no termo

“Mensalinho”:

QUE ainda em dezembro de 2015, tomou conhecimento de que houve cobrança
ao  RENI  por  parte  de  vereadores  que  não  recebiam  o  ‘mensalinho’  para
receberem um “décimo  terceiro”;  QUE tal  “décimo  terceiro”  foi  recebido  pelos
vereadores  ZÉ  CARLOS,  BENI  e  PAULO  ROCHA;  (…)  QUE  o  vereador  ZÉ
CARLOS recebeu quinze mil reais em decorrência do ‘décimo terceiro’; QUE o
vereador BENI recebeu vinte mil reais em razão do ‘décimo terceiro’; (…) PR é o
PAULO ROCHA; PR EXTRA é referente o pagamento extra ao PAULO ROCHA;
(…) ZC é o ZÉ CARLOS

E igualmente consta do documento apresentado pelo colaborador:
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Desta  forma,  presentes  a  materialidade  indireta  e  a  autoria  delitiva,

imputam-se aos réus os seguintes crimes:

a)  PAULO RICARDO DA ROCHA, JOSÉ CARLOS NEVES DA SILVA

(“ZÉ CARLOS”), e BENI RODRIGUES PINTO  pela prática do crime descrito no artigo

317 do Código Penal;

b)  RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA e  CARLOS JULIANO BUDEL

pela prática do crime descrito no artigo 333 do Código Penal, por 3 (três) vezes.

3.2 DO APOIO POLÍTICO – ARTIGOS 317 E 333, AMBOS DO CÓDIGO PENAL

Denunciados: PAULO CESAR QUEIROZ (“COQUINHO”), DARCI SIQUEIRA (DARCI DRM), MARINO

GARCIA, RUDINEI DE MOURA, RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA e CARLOS JULIANO BUDEL

Em data incerta,  mas próxima a dezembro de 2015,  na residência de

FERNANDO DUSO,  na região  de Foz do Iguaçu/PR,  os  vereadores  PAULO CESAR

 Rua Edmundo de Barros, n.º 660, Centro, Foz do Iguaçu/PR, CEP 85.851-120  (45) 3521-4500 E-mail:PRPR-foz@mpf.  mp  .br
65

mailto:mpf-guaira@prpr.mpf.gov.br
mailto:mpf-guaira@prpr.mpf.gov.br
mailto:mpf-guaira@prpr.mpf.gov.br


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR

QUEIROZ  (“COQUINHO”),  DARCI  SIQUEIRA (DARCI  DRM),  MARINO  GARCIA  e

RUDINEI  DE MOURA, com vontade  livre,  plena  consciência,  comunhão de esforços,

união  de  desígnios,  um  aderindo  a  conduta  delitiva  dos  demais  corréus,  solicitaram

vantagem indevida consistente no pagamento de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)

para cada um, para determiná-los a praticar e omitir atos de ofício, de RENI CLÓVIS DE

SOUZA PEREIRA, e este, juntamente a CARLOS JULIANO BUDEL, com vontade livre,

plena  consciência,  união  de  desígnios,  um  aderindo  a  conduta  delitiva  do  outro,

ofereceram e pagaram vantagem indevida, em razão da função exercida por aqueles,

para que praticassem atos de ofício, com infração de dever funcional.

Além  de  receber  propina  mensal,  PAULO  CESAR  QUEIROZ

(“COQUINHO”),  DARCI SIQUEIRA (DARCI DRM), MARINO GARCIA e RUDINEI DE

MOURA ainda solicitaram e receberam, ao menos parcialmente, cada um, a quantia de

R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) de RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, devido

ao apoio político dado a CLAUDIA VANESSA DE SOUZA FONTOURA PEREIRA, sendo

que tal valor foi parcelado e incorporado no “mensalinho”, pagos por CARLOS JULIANO

BUDEL.

Assim,  entre  dezembro de 2015 a março de 2016,  MARINO GARCIA

recebeu além das três parcelas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) relativas ao “mensalinho”

e uma parcela de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e duas parcelas de R$ 20.000,00

(vinte  mil  reais)  alusivas  ao  apoio  à  CLAUDIA VANESSA DE  SOUZA FONTOURA

PEREIRA.  No  dia  13/04/2016,  este  vereador  recebeu  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais)

relativo ao “mensalinho” e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) alusivos ao apoio à CLAUDIA

VANESSA DE SOUZA FONTOURA PEREIRA.

Por sua vez, PAULO CESAR QUEIROZ (“COQUINHO”), entre dezembro

de 2015 a março de 2016, recebeu três parcelas de R$ 10.000,00 (dez mil reais) relativas

ao “mensalinho” e três parcelas de R$ 20.000,00 (vinte mil  reais) alusivas ao apoio a
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CLAUDIA PEREIRA. No dia 13/04/2016, este vereador recebeu R$ 10.000,00 (dez mil

reais)  relativo  ao  “mensalinho”  e  R$  20.000,00  (vinte  mil  reais)  alusivos  ao  apoio  à

candidata CLAUDIA PEREIRA.

Por fim, DARCI SIQUEIRA (DARCI DRM) e RUDINEI DE MOURA, entre

dezembro de 2015 a março de 2016, receberam, cada um, três parcelas de R$ 10.000,00

(dez mil reais) relativas ao “mensalinho” e duas parcelas de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

e uma parcela de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) alusivas ao apoio à candidata CLAUDIA

PEREIRA. No dia 13/04/2016, cada um destes vereadores recebeu R$ 10.000,00 (dez mil

reais)  relativo  ao  “mensalinho”  e  R$  20.000,00  (vinte  mil  reais)  alusivos  ao  apoio  à

candidata CLAUDIA PEREIRA.

Sobre  o  tema,  são  os  esclarecimentos  do  colaborador  CARLOS

JULIANO BUDEL, em seu termo “Mensalinho”:

QUE outro acréscimo ao ‘mensalinho’ foi verba de apoio político ocorrida quando o
colaborador foi procurado pelos vereadores DARCI DRM, COQUINHO, RUDINEI e
MARINO GARCIA que lhe cientificaram acerca de um acordo com o RENI de que
o apoio à campanha da Deputada Claudia Pereira resultaria no pagamento de
cento e vinte mil reais para cada um, reunião na presença do vereador DUSO e na
residência deste; QUE tal fato confirmado pelo RENI que determinou que fosse
tentado um parcelamento; QUE portanto, tais valores foram agregados à planilha
do  ‘mensalinho’  e  tiveram  que  ser  retirados  não  só  das  obras  do  NILTON
BECKERS,  mas  também  da  “QUALITY  FLUX”  e  do  contrato  do   transporte
coletivo; QUE todo o pagamento do ‘mensalinho’ passou a ser feito diretamente
pelo colaborador ao próprio vereador; QUE os valores eram determinados pelo
RENI e pagos aos vereadores, de dezembro de 2015 a março de 2016, foram na
seguinte forma: QUE o vereador COQUINHO recebeu três parcelas de dez mil
reais  relativas  ao  ‘mensalinho’ e  três  parcelas  de  vinte  mil  reais  referentes  à
campanha da deputada Claudia, totalizando noventa mil reais; QUE quando foi
preso, ainda havia valores devidos ao vereador COQUINHO, não sabendo se ele
chegou a  receber  tais  valores  faltantes;  QUE o  vereador  DARCI  recebeu três
parcelas de dez mil reais referentes ao ‘mensalinho’ e duas parcelas de trinta e
uma de vinte mil reais referentes à campanha da deputada Cláudia, totalizando
cento e dez mil reais; QUE esse valor diferenciado que o vereador DARCI recebeu
em relação ao COQUINHO foi em decorrência da pressão que aquele exerceu;
QUE o RUDINEI recebeu três parcelas de dez mil reais em razão do ‘mensalinho’,
duas parcelas de trinta mil reais e uma parcela de vinte mil referentes à campanha
da deputada Cláudia, totalizando cento e dez mil reais; QUE o vereador MARINO
recebeu três parcelas de cinco mil reais referentes ao ‘mensalinho’, uma parcela
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de sessenta mil e duas de vinte mil  reais referentes à campanha da deputada
Cláudia, totalizando cento e quinze mil reais; QUE a parcela de sessenta mil reais
foi paga na residência desse vereador; (...) QUE em 13 de abril de 2016 conseguiu
acertas  todas  as pendências referentes aos pagamentos  do ‘mensalinho’ e  os
valores referentes à campanha da deputada Cláudia, sendo: MARINO GARCIA
recebeu cinco mil  reais em razão do mensalinho e vinte mil  reais como última
parcela  referente  à última parcela  do valor  devido em razão da campanha da
deputada Cláudia; RUDINEI recebeu dez mil reais em razão do mensalinho e vinte
mil  reais  como  parcela  referente  à  campanha  da  deputada  Cláudia;  DARCI
recebeu dez mil reais em razão do mensalinho e vinte mil reais como parte da
parcela referente à campanha da deputada Cláudia; COQUINHO recebeu dez mil
reais em razão do mensalinho e vinte mil reais como parte do pagamento referente
à campanha da deputada Cláudia; (...) QUE explica os apelidos constantes de tal
manuscrito: ZÉ BONITINHO é o QUEIROGA; PR é o PAULO ROCHA; PR EXTRA
é referente o  pagamento extra  ao PAULO ROCHA; DU é o  DUSO; MOG é o
“MOGÊNIO”; ZC é o ZÉ CARLOS; ED é o EDÍLIO; CO é o COQUINHO; DRM é o
DARCI DRM; RUD é o RUDINEI; MAR é o MARINO GARCIA;

E igualmente consta do documento apresentado pelo colaborador:
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Desta forma, presentes a materialidade e a autoria delitiva, imputam-se

aos réus os seguintes crimes:

a)  PAULO  CESAR  QUEIROZ  (“COQUINHO”),  DARCI  SIQUEIRA

(DARCI DRM), MARINO GARCIA e RUDINEI DE MOURA pela prática do crime descrito

no artigo 317 do Código Penal;

b)  RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA e CARLOS JULIANO BUDEL

pela prática do crime descrito no artigo 333 do Código Penal, por 4 (quatro vezes).

3.3 FERNANDO HENRIQUE TRICHES DUSO – ARTIGOS 317 E 333,  AMBOS DO

CÓDIGO PENAL

Denunciados:  FERNANDO  HENRIQUE  TRICHES  DUSO,  RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA PEREIRA e

CARLOS JULIANO BUDEL

Em  data  incerta,  mas  próxima  a  dezembro  de  2015,  o  vereador

FERNANDO HENRIQUE TRICHES DUSO, com vontade livre, plena consciência, solicitou
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vantagem indevida consistente no pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

para  determiná-los  a  praticar  e  omitir  atos  de  ofício,  de  RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA

PEREIRA, e este, juntamente a  CARLOS JULIANO BUDEL, com vontade livre, plena

consciência, união de desígnios, um aderindo a conduta delitiva do outro, prometeram a

vantagem indevida, em razão da função exercida por aquele, para que praticasse atos de

ofício, com infração de dever funcional.

Sobre  o  tema,  são  os  esclarecimentos  do  colaborador  CARLOS

JULIANO BUDEL, em seu termo “Mensalinho”:

QUE o vereador DUSO deveria receber vinte e cinco mil reais, mas não ocorreu
por falta de recurso; (...) QUE explica os apelidos constantes de tal manuscrito:
(...) DU é o DUSO;

E igualmente consta do documento apresentado pelo colaborador:

Desta forma, presentes a materialidade e a autoria delitiva, imputam-se

aos réus os seguintes crimes:

a)  FERNANDO  HENRIQUE  TRICHES  DUSO pela  prática  do  crime

descrito no artigo 317 do Código Penal;

b)  RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA e CARLOS JULIANO BUDEL

pela prática do crime descrito no artigo 333 do Código Penal.
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4. DOS FINANCIADORES DO “MENSALINHO”

Conforme  já  explanado,  para  operacionalizar  o  pagamento  do

“mensalinho” e compor o caixa da organização criminosa, era necessário o repasse de

propina mensal dos empresários e prestadores de serviços da Prefeitura, que estavam

inseridos na corrupção sistêmica existente em Foz do Iguaçu/PR.

Especificamente com relação aos delitos de corrupção ativa e passiva,

infere-se que os fatos a serem narrados são bilaterais, que podem ser melhor analisados

se descritos como um processo de duas etapas.

Num primeiro momento, o núcleo dos empresários mantinha com agentes

públicos um compromisso previamente estabelecido, com promessas mútuas, que foram

reiteradas  e  confirmadas  ao  longo  do  tempo,  de,  respectivamente,  oferecerem  e

aceitarem vantagens indevidas.

Paralelamente,  também  fazia  parte  do  compromisso  previamente

estabelecido entre corruptores e corrompidos que, quando fosse necessário, os agentes

públicos corrompidos praticariam atos de ofício, regulares e irregulares, no interesse da

otimização do funcionamento do Cartel.

Em  um  segundo  momento,  durante  a  execução  dos  contratos,  os

empresários pagavam propina aos servidores públicos com dinheiro da própria empresa

ou oriundo das fraudes relacionadas ao superfaturamento, consumando a promessa de

vantagem  por  parte  da  empresa  corruptora,  como  também  a  sua  aceitação  pelos

servidores corrompidos.

Conforme  bem  exposto  pelo  Magistrado  Sérgio  Moro,  em  sentença
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proferida no âmbito da “Operação Lava Jato”1:

403. Como, porém, há notícias de que as propinas eram pagas até por empresas
não  cartelizadas,  de  se  concluir,  na  esteira  das  declarações  de  alguns  dos
acusados, que as propinas haviam se tornado "rotina" ou a "regra do jogo", sequer
tendo os envolvidos exata compreensão do porquê se pagava ou do porquê se
recebia.
404. Quando a corrupção é sistêmica,  as propinas passam a ser pagas como
rotina e encaradas pelos participantes como a regra do jogo, algo natural e não
anormal, o que reduz igualmente os custos morais do crime.
(…).
408. A constatação de que a corrupção era rotineira, evidentemente, não elimina a
responsabilidade dos envolvidos, servindo apenas para explicar os fatos.
409. Em realidade, serve, de certa forma, para justificar o tratamento judicial mais
severo dos envolvidos,  inclusive mais ainda justificando as medidas cautelares
tomadas para interromper o ciclo delitivo.

A participação dos agentes públicos em benefício dessas empresas se

estenderam ao longo da execução dos contratos no sentido de que os certames,  em

várias oportunidades, fossem direcionados para as empresas integrantes da organização

criminosa, e, posteriormente, os pagamentos realizados de forma prioritária em relação

aos demais prestadores de serviços do município.

Importante  ressaltar  que,  de  modo  geral,  os  empresários  pagavam  a

propina como algo normal, sendo que o valor variava conforme o contrato. Isto porque, a

maioria das licitações eram direcionadas para as empresas integrantes da organização

criminosa  ou,  ainda,  era  necessário  o  pagamento  de  propina  para  a  liberação  e

pagamento pela Prefeitura. Percebe-se, inclusive, o atraso proposital no pagamento de

notas  daquelas  empresas  que  não  estavam  envolvidas  com  as  atividades  ilícitas,

privilegiando as empresas que financiavam a organização criminosa.

Conforme  descrição  no  Termo  “MENSALINHO  I”  do  colaborador

MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA:

QUE então conversou com o RENI pois necessitaria do controle da RMS; QUE a

1 Ação Penal n. 5083376-05.2014.404.7000/PR
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partir de então passou a ter o controle da senha do prefeito RENI, que era a última
autorização  para  que  posteriormente  fosse  feito  o  empenho,  liquidação  e
pagamento; QUE como o colaborador logava com o usuário “RENI” e respectiva
senha, passou a ter o controle das RMS’s de todas as secretarias; QUE o RENI
elencou ao colaborador quais eram as empresas parceiras para sempre quando
houvesse  as  RMS’s  das  respectivas  empresas,  as  mesmas  pudessem  ser
liberadas de forma rápida; QUE daí se deparou com outro problema, pois após a
liberação da RMS, havia um trâmite dentro da secretaria da fazenda, no qual o
colaborador não tinha nenhum ingerência,  tendo então procurado a pessoa de
LUIZ  CARLOS ALVES,  o  CAL;  QUE  daí  o  colaborador  solicitou  a  “CAL”  que
estipulasse  um  valor  mensal  para  que  agilizasse  todo  o  trâmite  dentro  da
secretaria da fazenda; QUE daí foi estipulado o valor de R$ 7.000,00 (sete mil
reais), tendo sido anuído por RENI; QUE anteriormente com o RODRIGO, LUIZ
CARLOS ALVES recebia cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais); QUE portanto ficou
acertado o pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais;) 

Conforme já dito, o “caixa” da organização criminosa era preenchido pelas

empreiteiras  da área de obras,  através das empresas TERRAPLENAGEM SR,  ATIVA

ENGENHARIA DE  OBRAS,  EMPREENDIMENTOS  QUEIROZ  e  VISUAL PROJETOS,

conforme já narrado nos autos n. 5005325-03.2016.404.7002, sendo que as demais serão

aqui narradas.

Inclusive o colaborador FERNANDO DA SILVA BIJARI afirmou no termo

“Pagamento de Propina a Vereadores” que:

QUE, o colaborador informa que tomou conhecimento por “GIL”, “BUDEL” e outras
pessoas  que  os  valores  repassados  a  RENI  PEREIRA,  sob  a  denominação
“mensalinho” eram destinados aos vereadores de Foz do Iguaçu. QUE GIL teria
comentado que o valor do “mensalinho” era de R$ 10.000,00 para cada vereador.
QUE GIL na época que pegava o dinheiro, comentava que o dinheiro ia para o
prefeito e vereadores. QUE a SR, QUEIROZ, SAMP, ITAVEL e COGUETO MARIA
(VERMELHO), todas que prestavam serviços dentro da secretaria de obras tinham
que dar dinheiro para os agentes públicos

Em  certo  período,  tal  caixa  igualmente  foi  composto  com  verbas  de

retorno da Câmara de Vereadores que, devido a sua peculiaridade, será analisado em

tópico próprio.

Ressalta-se  ainda  que  durante  a  gestão  financeira  da  organização
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criminosa  por  MELQUIZEDEQUE  DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA,  quando

existia  atraso  no  repasse  da  propina  pelos  empresários,  EUCLIDES  DE  MORAES

BARROS JUNIOR “emprestava” o montante necessário para o pagamento dos servidores

públicos corruptos e financiamento da empreitada criminosa, especialmente no ramo da

saúde, já que prestava serviços neste setor. Assim agindo, ganhava confiança dos outros

integrantes  da  organização  criminosa  e  pagava  valor  menor  de  propina  para  obter

benefícios para suas empresas, conforme denunciado.

4.1  POWERNET TECNOLOGIA LTDA. – ARTIGOS 317 E 333, AMBOS DO CÓDIGO

PENAL

Denunciados:  RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA  PEREIRA,  DIEGO  FERNANDO  DE  SOUZA,

MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA e ADELIR DINIZ DA ROSA

Aproximadamente de agosto/2013 a setembro/2015, na região de Foz do

Iguaçu/PR, DIEGO FERNANDO DE SOUZA e MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA

CORREA SOUZA, por ordem de RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, com vontade livre,

plena consciência, comunhão de esforços, união de desígnios, um aderindo a conduta

delitiva dos demais corréus,  solicitaram vantagem indevida consistente  no pagamento

mensal de propina para determiná-los a praticar e omitir atos de ofício, de ADELIR DINIZ

DA ROSA, sócio-administrador da empresa POWERNET TECNOLOGIA LTDA., e este,

com vontade livre, plena consciência, ofereceu e pagou vantagem indevida, em razão da

função exercida por aqueles, para que praticassem atos de ofício, com infração de dever

funcional, visando o favorecimento da organização criminosa.

Importante  salientar  que  tal  vantagem indevida  foi  em decorrência  do

direcionamento  em  dois  processos  licitatórios  em  que  referida  empresa  sagrou-se

vencedora, mediante fraude (crime descrito em item específico). Em contrapartida, com

relação ao Pregão Eletrônico n. 143/2013, no primeiro ano o contrato (final de 2013 a final
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de  2014),  foram  repassados  ilegalmente  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais)  por  mês,

Posteriormente,  com  a  renovação  do  contrato,  a  propina  mensal  aumentou  para  R$

7.000,00 (sete mil reais), ao menos até março de 2015.

Com relação à Tomada de Preço n. 007/2013, desde agosto/2013 até final

de 2014,  foram repassados ilegalmente R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) por mês e,

posteriormente, com a renovação do contrato, o valor aumentou para R$ 1.500,00 (mil e

quinhentos reais), pagos até setembro de 2015.

A propina de ambos os contratos era paga por ADELIR DINIZ DA ROSA a

MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA que entregava a quantia

para DIEGO FERNANDO DE SOUZA, sempre com a ciência, anuência e por ordem de

RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA. Posteriormente,  quando  MELQUIZEDEQUE DA

SILVA FERREIRA CORREA SOUZA começa  a  gerenciar  o  “caixa”  da  organização

criminosa  (outubro  de  2014),  tais  valores  passam  a  integrar  tal  “caixa”,  cessando  a

participação de  DIEGO FERNANDO DE SOUZA.

Esta prática continuou, ao menos, até a prisão de MELQUIZEDEQUE DA

SILVA FERREIRA CORREA SOUZA em setembro de 2015.

O  colaborador  MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA  FERREIRA  CORREA

SOUZA no Termo “VIDEOMONITORAMENTO – POWERNET – ADELIR” discorre:

QUE a primeira fase da prestação do serviço de videomonitoramento, ou seja, a
implantação e instalação, foi feita na gestão anterior, do prefeito PAULO; QUE que
na gestão seguinte, do RENI, houve a necessidade de ser licitada a manutenção
do sistema;  QUE por  meio  do  ADELIR,  proprietário  da  empresa  POWERNET,
acertaram o direcionamento do certame para que tal empresa vencesse; (...) QUE
nesse primeiro ano de contrato, do final de 2013 até 2014, estipulou-se o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de repasse, que era recolhido junto ao ADELIR pelo
colaborador que por sua vez repassava ao DIEGO, sobrinho do RENI; QUE nessa
época,  o  colaborador  não  estava  inteirado  do  destino  dessa  propina;  QUE
posteriormente, na renovação desse contrato, como os números de ocorrências
envolvendo a manutenção do sistema passaram a ser menores, estabeleceu com
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o ADELIR o aumento do repasse para R$ 7.000,00 (sete mil reais), que a partir daí
passariam a compor o caixa do colaborador para atender o ‘mensalinho’;  QUE
explica  ainda  que  a  POWERNET possuía  também  um  outro  contrato  para  a
manutenção  da  rede  WIMAX,  sistema  este  que  interligava  via  rádio  todas  as
escolas municipais, alguns postos de saúde e algumas unidades da secretaria de
ação social; QUE essa licitação também foi direcionada para que a POWERNET
vencesse; (...) QUE a propina do contrato da rede WIMAX era de R$ 1.200,00 (mil
e duzentos reais) inicialmente repassados ao DIEGO sendo que posteriormente tal
valor também passou a compor o caixa do colaborador; 

Por fim, destaca-se que o acordo entre os coautores era que o repasse

ilegal do dinheiro seria mensal e realizado após o pagamento pela Prefeitura. Inclusive,

perto da data acordada para o repassa da propina, as solicitações eram renovadas, assim

como a promessa de pagamento.

Desta  forma,  presentes  a  materialidade  indireta  e  a  autoria  delitiva,

imputam-se aos réus os seguintes crimes:

Com relação ao contrato decorrente do   Pregão Eletrônico n. 143/2013:

a) RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA e MELQUIZEDEQUE DA SILVA

FERREIRA CORREA SOUZA pela prática do crime descrito no artigo 317 do Código

Penal, por 16 vezes;

b)  DIEGO FERNANDO DE SOUZA  pela  prática  do  crime  descrito  no

artigo 317 do Código Penal, por 11 vezes;

c) ADELIR DINIZ DA ROSA pela prática do crime descrito no artigo 333

do Código Penal, por 16 vezes.

Com relação ao contrato decorrente da Tomada de Preço n. 007/2013  :

a) RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA e MELQUIZEDEQUE DA SILVA

 Rua Edmundo de Barros, n.º 660, Centro, Foz do Iguaçu/PR, CEP 85.851-120  (45) 3521-4500 E-mail:PRPR-foz@mpf.  mp  .br
76

mailto:mpf-guaira@prpr.mpf.gov.br
mailto:mpf-guaira@prpr.mpf.gov.br
mailto:mpf-guaira@prpr.mpf.gov.br


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR

FERREIRA CORREA SOUZA pela prática do crime descrito no artigo 317 do Código

Penal, por 26 vezes;

b)  DIEGO FERNANDO DE SOUZA  pela  prática  do  crime  descrito  no

artigo 317 do Código Penal, por 15 vezes;

c) ADELIR DINIZ DA ROSA pela prática do crime descrito no artigo 333

do Código Penal, por 26 vezes.

4.2 INNERBIT INFORMÁTICA LTDA. – ARTIGOS 317 E 333, AMBOS DO CÓDIGO

PENAL

Denunciados:  RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA  PEREIRA,  DIEGO  FERNANDO  DE  SOUZA,

MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA e ROSINALDO LUZIANO DOS SANTOS

Aproximadamente de agosto/2013 a setembro/2015, na região de Foz do

Iguaçu/PR, DIEGO FERNANDO DE SOUZA e MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA

CORREA SOUZA, por ordem de RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, com vontade livre,

plena consciência, comunhão de esforços, união de desígnios, um aderindo a conduta

delitiva dos demais corréus,  solicitaram vantagem indevida consistente  no pagamento

mensal de propina para determiná-los a praticar e omitir atos de ofício, de ROSINALDO

LUZIANO  DOS  SANTOS,  sócio-administrador  da  empresa  INNERBIT  TECNOLOGIA

LTDA. - ME., e este, com vontade livre, plena consciência, ofereceu e pagou vantagem

indevida, em razão da função exercida por aqueles, para que praticassem atos de ofício,

com infração de dever funcional, visando o favorecimento da organização criminosa.

A propina  no  valor  de  R$  4.300,00  (quatro  mil  e  trezentos  reais)  era

referente  ao  contrato  referente  a  Concorrência  Pública  n.  007/2013  e  paga  por

ROSINALDO  LUZIANO  DOS  SANTOS a  MELQUIZEDEQUE  DA SILVA FERREIRA
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CORREA SOUZA que  entregava  a  quantia  para  DIEGO  FERNANDO  DE  SOUZA,

sempre com a ciência, anuência e por ordem de  RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA.

Posteriormente,  quando  MELQUIZEDEQUE  DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA

começa a gerenciar o “caixa” da organização criminosa (outubro de 2014), tais valores

passam a integrar tal “caixa”.

MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA afirma no

Termo “OPERAÇÃO CÂMARA DOS VEREADORES – MENSALINHO – PARTE I”:

QUE ainda havia o contrato da INNERBIT, que lhe rendia o valor de R$ 4.300,00
(quatro mil e trezentos reais); (...) QUE com relação a composição do caixa para
pagamento  do  ‘mensalinho’,  passou  a  não  mais  entregar  os  valores  da
POWERNET e da INNERBIT ao DIEGO e aí conversou com o RENI, informando
que da pasta de TI os valores eram somente esses;

E  continua  no  Termo  “OPERAÇÃO  CÂMARA DOS  VEREADORES  –

MENSALINHO – PARTE II”:

QUE  para  possibilitar  o  pagamento  aos  vereadores  do  valor  mensal  de  R$
50.000,00  (cinquenta  mil  reais),  foram  utilizadas  as  empresas  SR
TERRAPLENAGEM,  do  NILTON  BEKERS,  a  ATIVA  OBRAS,  a  VISUAL
PROJETOS, a POWERNET TECNOLOGIAS, VIDAL TRANSPORTE ESCOLAR,
COELHO'S TRANSPORTE EIRELI, LUCIA MARLENE TRANSPORTE ESCOLAR
e a INNERBIT, do ROSINALDO; 

Por fim, destaca-se que o acordo entre os coautores era que o repasse

ilegal do dinheiro seria mensal e realizado após o pagamento pela Prefeitura. Inclusive,

perto da data acordada para o repassa da propina, as solicitações eram renovadas, assim

como a promessa de pagamento.

Desta  forma,  presentes  a  materialidade  indireta  e  a  autoria  delitiva,

imputam-se aos réus os seguintes crimes:

a) RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA e MELQUIZEDEQUE DA SILVA
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FERREIRA CORREA SOUZA pela prática do crime descrito no artigo 317 do Código

Penal, por 26 vezes;

b)  DIEGO FERNANDO DE SOUZA  pela  prática  do  crime  descrito  no

artigo 317 do Código Penal, por 15 vezes;

c)  ROSINALDO LUZIANO DOS SANTOS pela prática do crime descrito

no artigo 333 do Código Penal, por 26 vezes.

4.3  COELHO'S  TRANSPORTES  EIRELI  (ATUALMENTE  EXPRESSO  FOZ

TRANSPORTE EIRELI) – ARTIGOS 317 E 333, AMBOS DO CÓDIGO PENAL

Denunciados: RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA

SOUZA, JUAREZ DA SILVA SANTOS, ISMAEL COELHO DA SILVA e RUI OMAR NOVICKI JUNIOR

Aproximadamente no período de novembro de 2014 a setembro de 2015,

na região  de Foz  do Iguaçu/PR,  MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA

SOUZA e  JUAREZ  DA SILVA SANTOS,  por  ordem  de  RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA

PEREIRA,  com  vontade  livre,  plena  consciência,  comunhão  de  esforços,  união  de

desígnios,  um aderindo  a  conduta  delitiva  dos  demais  corréus,  solicitaram vantagem

indevida consistente no pagamento mensal de propina para determiná-los a praticar e

omitir atos de ofício, de ISMAEL COELHO DA SILVA, na condição de representante da

empresa  COELHO'S  TRANSPORTE  EIRELI  (atualmente  EXPRESSO  FOZ

TRANSPORTE EIRELI)  e  de  RUI OMAR NOVICKI  JUNIOR,  sócio  oculto  da  referida

pessoa jurídica, e estes, com vontade livre, plena consciência, comunhão de esforços,

união  de  desígnios,  um aderindo a  conduta  delitiva  do  outro,  ofereceram e pagaram

vantagem indevida, em razão da função exercida por aqueles, para que praticassem atos

de  ofício,  com  infração  de  dever  funcional,  visando  o  favorecimento  da  organização

criminosa.
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Na  área  de  transporte  escolar,  a  COELHO'S  TRANSPORTES EIRELI

(atualmente EXPRESSO FOZ TRANSPORTE EIRELI) venceu os lotes n. 1 e 3 do Pregão

23/2014 e para que ocorresse o pagamento das notas referentes aos serviços prestados

pela  Prefeitura  de  Foz  do  Iguaçu,  pagava  R$  10.000,00  (dez  mil  reais)  nas  notas

superiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), para o caixa da organização criminosa sendo

que R$ 1.000,00 (mil reais) era destinado a  JUAREZ DA SILVA SANTOS,  responsável

intermediar  a  negociação, e  R$  9.000,00  (nove  mil  reais)  para  o  pagamento  dos

vereadores,  compondo  o  caixa  administrado  por  MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA

FERREIRA CORREA SOUZA.

Consta no Termo “MENSALINHO I”  do colaborador  MELQUIZEDEQUE

DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA:

QUE  a  partir  do  momento  que  o  colaborador  regularizou  a  situação  dos
vereadores  referente  ao  atraso  de  dois  meses  (outubro/novembro  2014),  o
colaborador assume a responsabilidade de mensalmente realizar o pagamento do
‘mensalinho’ para sete vereadores; QUE como até então isso vinha sendo feito
sem  organização,  o  colaborador  começou  a  se  organizar  para  que  alguns
fornecedores financiassem esse valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para
esses sete vereadores;  QUE em uma conversa com o RENI,  em uma reunião
realizada dentro do carro  do colaborador próximo ao fórum, já que ele estava
vindo de uma reunião na RPC, ele informou ao colaborador os sete nomes dos
vereadores  que  deveriam receber  o  ‘mensalinho’,  quais  sejam:  o  COQUINHO;
DARCI  DRM;  EDÍLIO  DALLAGNOLL;  MARINO  GARCIA;  MOGENIO;  PAULO
ROCHA; RUDINEI DE MOURA; (...)  QUE o colaborador iniciou as tratativas e
começou  a  se  interar  acerca  dos  trâmites  referentes  aos  pagamentos  dos
contratos da prefeitura, até porque precisava de agilidade nesses processos; (...)
QUE com relação a composição do caixa para pagamento do ‘mensalinho’, (...)
acertou com o JUAREZ para que intermediasse a negociação com a “COELHO'S”,
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais, sendo que mil para o JUAREZ e
nove mil para a composição do caixa do ‘mensalinho’; (...) QUE após o acordo
entre  o  JUAREZ,  o  colaborador  e  a  “COELHO'S”,  começou  a  liberar  os
pagamentos para esta empresa; QUE estipulou que não liberaria as RMS’s das
demais  empresas  de  transporte  escolar  enquanto  não  fosse  o  colaborador  o
negociador do retorno; (...) QUE o transporte escolar era no período letivo e as
empresas de obras por medição de serviço; 

E ainda MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA, no
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Termo  “OPERAÇÃO  CÂMARA DOS  VEREADORES  –  MENSALINHO  –  PARTE  III”

esclareceu:

QUE se não tivesse o JUAREZ envolvido por exemplo, no contrato da COELHO'S
TRANSPORTE,  os  trâmites  normais  para  pagamento  de  uma  nota  emitida
durariam  no  mínimo  15  dias  (período  compreendido  entre  o  protocolo  e  o
pagamento),  e  de  acordo  com  o  esquema,  o  pagamento  ocorria  em,
aproximadamente, em 48 horas; QUE o colaborador fazia alguém ir lá e verificar
no protocolo as notas dos fornecedores “parceiros”, com intenção de chegar na
Secretaria Fazenda; QUE JUAREZ era quem auxiliava o colaborador a realizar o
esquema criminoso com a empresa COELHO'S TRANSPORTE;

Por  sua  vez,  o  colaborador  RODRIGO  BECKER  no  Termo

“PAGAMENTOS COELHO'S TRANSPORTE EIRELI”:

QUE a respeito desses fatos o colaborador esclarece que a empresa COELHO
TRANSPORTE era  representada pelo  assessor  do prefeito,  de nome JUAREZ
DOS SANTOS; QUE a empresa, com autorização do prefeito, teve seu pagamento
realizado  com  preferência  às  demais  empresas;  QUE  a  referida  empresa
repassava valores para que MELQUIZEDEQUE pagasse “mensalinho” à Câmara
de Vereadores; QUE não se lembra se durante a ligação que consta na denúncia
estava na presença do prefeito, mas sabe que ele já tinha ciência do ilícito; QUE a
Secretária de Educação, de nome LISIANE VEECK, tinha que dar a liberação para
que  o  pagamento  ocorresse;  QUE  quem  definia  a  ordem  de  prioridade  dos
pagamentos era MELQUIZEDEQUE e CAL era quem efetivava o pagamento; QUE
LISIANE tinha ciência da alteração da ordem dos pagamentos.

Especificamente  quanto  à  autoria  delitiva  de  RUI  OMAR  NOVICKI

JUNIOR,  este  é  servidor  público  municipal,  o  qual  deveria  zelar  pela  legalidade  e

probidade da Administração Pública. No entanto, é sócio oculto desta empresa, agindo

como  se  proprietário  fosse,  e  ainda  realizava  as  tratativas  ilegais  de  pagamento  de

propina.

No  Termo  “COELHO'S  TRANSPORTE  –  COMPLEMENTAÇÃO”

MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA esclareceu:

QUE  a  empresa  COELHO’S  TRANSPORTES  EIRELI  foi  apresentada  ao
colaborador tendo como pessoa de tratativa o sócio oculto RUI OMAR JUNIOR
(servidor  de  carreira  da  Prefeitura  Municipal);  QUE  o  colaborador  tem  o
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conhecimento que essa pessoa foi a que sofreu um atentado, salvo engano, no
final do ano de 2015; QUE RUI era concursado na Prefeitura, lotado na Secretaria
da Fazenda, porém, o mesmo sempre era visto na recepção do Edifício Cataratas
(sede do governo), pelo colaborador.

Importante ressaltar que a solicitação, recebimento, oferta e promessa da

verba  ilegal  eram  renovados  pelos  agentes  envolvidos  sempre  em  que  ocorria  o

pagamento das notas pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu.

Referente a este contrato, foram pagas no período de novembro de 2014

a  setembro  de  2015,  as  seguintes  despesas  orçamentárias  n.  12.843/2014

(novembro/2014), n. 13.095/2014 (novembro/2014), n. 14.116/2014 (dezembro/2014), n.

n.  2.346/2015  (março/2015),  n.  3.454/2015  (abril/2015),  n.  4.002/2015  (abril/2015),  n.

6.792/2015  (junho/2015),  n.  8.359/2015  (julho/2015),  n.  9.738/2015  (julho/2015),  n.

10.418/2015 (agosto/2015).

Desta  forma,  presente  a  materialidade  indireta  e  autoria  delitiva,

denuncia-se os réus pelos seguintes crimes:

a)  RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, MELQUIZEDEQUE DA SILVA

FERREIRA CORREA SOUZA e  JUAREZ  DA SILVA SANTOS pela  prática  do  crime

descrito no artigo 317 do Código Penal, por 10 (dez) vezes;

b)  ISMAEL COELHO DA SILVA e  RUI OMAR NOVICKI JUNIOR pela

prática do crime descrito no artigo 333 do Código Penal, por 10 (dez) vezes.

4.4 VIDAL TRANSPORTE ESCOLAR e LUCIA APARECIDA MARQUES & CIA LTDA –

ARTIGOS 317 E 333, AMBOS DO CÓDIGO PENAL

Denunciados: RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA

SOUZA, FABRÍCIO VIDAL e ÉRICO DA ROSA MARQUES
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Aproximadamente desde o primeiro semestre de 2015 até novembro de

2015,  na  região  de  Foz  do  Iguaçu/PR,  MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA  FERREIRA

CORREA SOUZA, por ordem de RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, com vontade livre,

plena consciência, comunhão de esforços, união de desígnios, um aderindo a conduta

delitiva do outro,  solicitaram vantagem indevida consistente no pagamento mensal  de

propina para determiná-los a praticar e omitir  atos de ofício, de  FABRÍCIO VIDAL,  na

condição de proprietário da empresa VIDAL TRANSPORTE ESCOLAR e de ÉRICO DA

ROSA MARQUES, proprietário da empresa LUCIA APARECIDA MARQUES & CIA. LTDA-

ME., e  estes,  com vontade livre,  plena consciência,  comunhão de esforços,  união de

desígnios,  um aderindo a conduta delitiva do outro,  ofereceram e pagaram vantagem

indevida, em razão da função exercida por aqueles, para que praticassem atos de ofício,

com infração de dever funcional, visando o favorecimento da organização criminosa.

As  empresas  VIDAL TRANSPORTE  ESCOLAR  e  LUCIA APARECIDA

MARQUES & CIA LTDA, venceram os lotes n. 4 e 2 do Pregão 23/2014 para realização

do transporte escolar e pagavam a propina de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e R$ 10.000,00

(dez mil reais), nesta ordem, durante o período escolar, para que ocorresse o pagamento

das notas referentes aos serviços prestados pela Prefeitura de Foz do Iguaçu.

Consta no Termo “MENSALINHO I”  do colaborador  MELQUIZEDEQUE

DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA:

QUE  a  partir  do  momento  que  o  colaborador  regularizou  a  situação  dos
vereadores  referente  ao  atraso  de  dois  meses  (outubro/novembro  2014),  o
colaborador assume a responsabilidade de mensalmente realizar o pagamento do
‘mensalinho’ para sete vereadores; QUE como até então isso vinha sendo feito
sem  organização,  o  colaborador  começou  a  se  organizar  para  que  alguns
fornecedores financiassem esse valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para
esses sete vereadores;  QUE em uma conversa com o RENI,  em uma reunião
realizada dentro do carro  do colaborador próximo ao fórum, já que ele estava
vindo de uma reunião na RPC, ele informou ao colaborador os sete nomes dos
vereadores  que  deveriam receber  o  ‘mensalinho’,  quais  sejam:  o  COQUINHO;
DARCI  DRM;  EDÍLIO  DALLAGNOLL;  MARINO  GARCIA;  MOGENIO;  PAULO
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ROCHA; RUDINEI DE MOURA; (...)  QUE o colaborador iniciou as tratativas e
começou  a  se  interar  acerca  dos  trâmites  referentes  aos  pagamentos  dos
contratos da prefeitura, até porque precisava de agilidade nesses processos; (...)
QUE com relação a composição do caixa para pagamento do ‘mensalinho’, (...)
QUE  houve  uma  manobra  no  processo  licitatório  por  CHICO  NOROESTE
envolvendo as empresas VIDAL TRANSPORTE ESCOLAR e LUCIA MARLENE
TRANSPORTE ESCOLAR para  que  as  mesmas prestassem o  serviço  para  a
prefeitura;  QUE  em  razão  disso,  o  Sr.  ÉRICO,  que  era  da  empresa  LUCIA
MARLENE, aportou para o CHICO o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), onde
R$ 80.000,00 (oitenta mil) para o RENI e R$ 20.000,00 (vinte mil) para o CHICO
NOROESTE; QUE o próprio CHICO falou que esse valor era para as “irmãzinhas”
da Igreja Assembléia de Deus, para que ajudassem na campanha etc; QUE após o
acordo entre o JUAREZ, o colaborador e a “COELHO'S”, começou a liberar os
pagamentos para esta empresa; QUE estipulou que não liberaria as RMS’s das
demais  empresas  de  transporte  escolar  enquanto  não  fosse  o  colaborador  o
negociador do retorno; QUE o CHICO, por muitas vezes se reuniu com o ÉRICO a
fim de resolver o problema, mas não obteve sucesso, pois o colaborador detinha o
controle dos pagamentos de forma que o ÉRICO procurou o colaborador a fim de
realizar o acerto do retorno financeiro das empresas LUCIA MARLENE e VIDAL;
(...) QUE o transporte escolar era no período letivo e as empresas de obras por
medição de serviço; QUE por fim, o valor da LUCIA MARLENE, do ÉRICO, foi
estipulado em R$ 10.000,00 (dez mil reais); da VIDAL, ficou em R$ 7.000,00 (sete
mil reais); 

O  colaborador  MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA  FERREIRA  CORREA

SOUZA reforça no Termo “Chico Noroeste”:

QUE essa subordinação de “CAL” (LUIZ CARLOS ALVES) ao colaborador fez com
que ERICO e VIDAL (proprietário da empresa) procurassem o colaborador para
acertarem  o  valor  da  propina,  cujos  pagamentos  foram  iniciados  no  primeiro
semestre de 2015

O  pagamento  da  propina  por  ambas  as  empresas  foi  negociado  por

ÉRICO  DA ROSA MARQUES,  com  ciência  e  anuência  de  FABRÍCIO  VIDAL,  com

MELQUIZEDEQUE  DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA,  compondo  o  caixa  da

organização criminosa administrado por  ele  administrado,  especialmente  destinado ao

pagamento dos vereadores.

Após  o  pagamento  de  propina  por  tais  empresas,  resta  claro  na

interceptação  telefônica  realizada  na  primeira  fase  da  Operação  Pecúlio  (autos  n.

5014388-23.2014.404.7002)  que  MELQUIZEDEQUE  DA SILVA FERREIRA CORREA
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SOUZA mantém  diversos  contatos  com  ÉRICO  DA ROSA  MARQUES e  passa  a

patrocinar  os  interesses  das  mesmas  para  liberação  de  pagamento  (destacam-se  os

índices 74256495, 74257274, 74268583 e 74314073).

Importante ressaltar que a solicitação, recebimento, oferta e promessa da

verba ilegal eram renovados todos os meses pelos agentes envolvidos.

Referente a este contrato, foram pagas no período de janeiro de 2015 a

setembro  de  2015,  as  seguintes  despesas  orçamentárias  para  a  empresa  VIDAL

TRANSPORTE ESCOLAR:  n.  2.348/2015  (março/2015);  n.  3.596/2015 (abril/2015);  n.

4.001/2015  (abril/2015);  n.  6.802/2015  (junho/2015);  n.  8.362/2015  (julho/2015);  n.

10.116/2015 (agosto/2015); e n. 12.081/2015 (setembro/2015).

Já para a empresa  LUCIA APARECIDA MARQUES & CIA LTDA. foram

pagas as seguintes despesas orçamentárias: n. 2.345/2015 (março/2015); n. 3.578/2015

(abril); n. 3.999/2015 (abril/2015); n. 6.793/2015 (junho/2015); n. 8.364/2015 (julho/2015);

n. 9.777/2015 (julho/2015); e n. 10.416/2015 (agosto/2015).

Desta  forma,  presente  a  materialidade  indireta  e  autoria  delitiva,

denuncia-se os réus pelos seguintes crimes:

a)  RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, MELQUIZEDEQUE DA SILVA

FERREIRA CORREA SOUZA,  pela prática do crime descrito no artigo 317 do Código

Penal, por 14 (quatorze) vezes;

b) ÉRICO DA ROSA MARQUES pela prática do crime descrito no artigo

333 do Código Penal, por 14 (quatorze) vezes;

c)  FABRÍCIO  VIDAL pela  prática  do  crime  descrito  no  artigo  333  do

 Rua Edmundo de Barros, n.º 660, Centro, Foz do Iguaçu/PR, CEP 85.851-120  (45) 3521-4500 E-mail:PRPR-foz@mpf.  mp  .br
85

mailto:mpf-guaira@prpr.mpf.gov.br
mailto:mpf-guaira@prpr.mpf.gov.br
mailto:mpf-guaira@prpr.mpf.gov.br


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR

Código Penal, por 07 (sete) vezes.

4.5 ÁGUAS DA FONTE – ARTIGOS 317 E 333, AMBOS DO CÓDIGO PENAL

Denunciados: RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA

SOUZA e ADEMILTON JOAQUIM TELES

Durante as investigações, constatou-se que no período de julho/2015 a

dezembro/2015,  os  denunciados  RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA  PEREIRA e

MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA, solicitaram, para si e para

outrem, diretamente, vantagem indevida no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em

razão de seus respectivos  cargos de Prefeito  Municipal  e  Secretário  de  Tecnologia  e

Informação,  em  contrapartida  à  contratação  ilícita  da  empresa  ÁGUAS  DA FONTE

TRANSPORTADORA TURÍSTICA EIRELI, no processo de dispensa 28/2015 (contrato nº

42/2015), valores estes que passariam a compor o caixa da corrupção da organização

criminosa, que era mantido e controlado para pagar vantagem indevida (mensalinho) aos

vereadores  e  demais  servidores  públicos  envolvidos  no  esquema  de  corrupção

institucionalizada pelo denunciado RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA. De outro lado, o

denunciado ADEMILTON JOAQUIM TELES ofereceu vantagem indevida, consistente no

pagamento mensal  de R$ 5.000,00 (um mil  e oitocentos reais),  durante o período de

julho/2015 a dezembro/2015, aos denunciados  RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA e

MELQUIZEDEQUE  DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA,  que  em  contrapartida

facilitariam,  dispensariam  licitação  e  contratariam  a  empresa  ÁGUAS  DA  FONTE

TRANSPORTADORA TURÍSTICA EIRELI,  de  propriedade  de  ADEMILTON  JOAQUIM

TELES e ROSA MARCELA SOLENI SIEBRE. 

Sobre tal ocorrência delituosa, destaca-se as declarações do colaborador

MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA DE SOUZA: 
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QUE  o  colaborador  esclarece  que,  em  virtude  da  renovação  do  contrato  de
prestação de serviço de motoristas para Ambulâncias do Município,  a empresa
que estava prestando serviços para Prefeitura solicitou, em período de junho/julho
2015, um reequilíbrio econômico financeiro para que fosse renovado o contrato e
seguisse  prestando  o  serviço;  QUE  o  colaborador,  em  conjunto  com  Charles
Bortolo  (Secretário  de  Saúde)  e  Marli  Terezinha  Teles  (Diretora  de  Gestão  e
Saúde),  não  aceitaram  o  reequilíbrio  econômico  financeiro  proposto;  QUE  a
empresa que prestava o serviço enviou um ofício para o município onde declarava
que  não  mais  possuía  interesse  na  prestação  do  serviço  de  motorista  de
ambulância; QUE em posse desse ofício, o colaborador se reuniu com o Prefeito
Reni Pereira, a fim de pedir autorização para que um contrato emergencial fosse
feito com a empresa do Policial  Civil  Adenilton Telles (escrivão),  QUE Telles já
prestava serviço na prefeitura representando uma Empresa de nome Aguas da
Fonte, QUE não recorda se foi essa empresa utilizada para fazer a contratação
emergencial por 90 dias, QUE deixou a cargo do Telles e da Marli todo o tramite
do  processo,  QUE  o  Telles  buscou  os  parceiros  e  fez  a  composição  de  três
orçamentos já indicando a empresa que representava como a de melhor preço,
QUE diz ter sido mantido os mesmos motoristas, QUE a intenção era obter
propina de 5 mil reais, com intuito de aumentar o “caixa geral” gerenciado
pelo colaborador, QUE cada pagamento mensal seria devolvido a propina de
R$5.000,00 mil reais e não mais o pagamento do aluguel da sede da UMAMFI,
QUE o colaborador recebeu por uma oportunidade em Agosto de 2015 tal valor,
QUE acordou para que a próxima licitação fosse direcionada a empresa de Telles,
QUE os serviços prestados anteriormente por Telles eram para vans que faziam
transporte de pessoas para tratamento de hemodiálise e “TFD”, QUE não sabe
dizer se a empresa tem seu nome ou como sócio, QUE acredita estar no nome de
sua Esposa, entretanto o mesmo que administrava, QUE Telles estava diariamente
em contato com o colaborador referindo-se a essa situação (contrato emergencial)
QUE quando foi apresentado o oficio o mesmo informou que poderia ter acertado
o reequilíbrio econômico com a empresa anterior, QUE o acordo foi utilizado para
recolhimento de propina e se livrar do aluguel com a UMAMFI, QUE em agosto já
deixou de pagar o aluguel e que após teve a deflagração da operação LOTHUR,
onde  o  colaborador  foi  exonerado  do  cargo,  QUE  o  valor  do  contrato
emergencial era de aproximadamente R$75,000,00, mensal, salvo engano para
contratação de 16 motoristas, QUE Telles absorveu os motoristas já existentes,
QUE  o  contrato  anterior  era  entre  R$60.000,00  e  R$65.000,00  mil,  QUE
declara que poderia ter negociado com a empresa o reequilíbrio, que utilizou
o  oficio  como  artificio  de  geração  de  emergencial  para  ajudar  Telles.
(MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA DE SOUZA,  no  termo  de
colaboração  TELLES AMBULÂNCIAS).

O teor da colaboração encontra consonância com os seguintes fatos, que

ligam o denunciado RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, MELQUIZEDEQUE DA SILVA

FERREIRA CORREA SOUZA e  ADEMILTON JOAQUIM TELES:  a)  defesa  de  RENI

CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA junto aos presidentes de bairro e conselhos municipais

que participa como presidente da UMAMFI, pelo que recebeu durante aproximadamente 1

(um)  ano  “propina”  (capítulo  próprio);  b)  interferência  em  inquéritos  policiais  ou
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indiciamentos  em  benefício  da  organização;  c)  cessão  de  veículos  Vans,  de  sua

propriedade, para uso pessoa e na campanha da esposa do denunciado RENI CLÓVIS

DE  SOUZA  PEREIRA;  d)  contratações  de  empresas  do  denunciado  ADEMILTON

JOAQUIM  TELES seria  fruto  de  acordo  com  o  prefeito  RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA

PEREIRA (vide  caso  comentado  pela  denunciada  MARLI  TEREZINHA TELLES  em

conversa mantida com o denunciado MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA

SOUZA –  75872814.wav (de 01/06/2015) - Vide período 22m10s à 25m50s– Relatórios

11 e 12);  e)  que em razão de contratações da empresa do denunciado  ADEMILTON

JOAQUIM TELES,  deixou de receber propina, para pagar propina e contribuir  para o

caixa da organização criminosa.

Após a contratação emergencial,  o denunciado  MELQUIZEDEQUE DA

SILVA FERRERIA CORREA SOUZA recebeu, em agosto de 2015, a primeira contribuição

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em agosto de 2015. 

Que  o  denunciado  não  recebeu  em  outras  oportunidades,  conforme

combinado em razão de que foi alvo de investigação e preso na operação denominado

LOTHUR, deflagrada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ.

A materialidade se apresenta pelas seguintes provas: a) colaboração de

MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA  FERREIRA  CORREA  DE  SOUZA;  b)  contratos  de

locações  e  canhotos  de  pagamento  de  valores;  c)  áudio  (índice  75872814.wav);  d)

dispensa legal  nº  28/2015,  na qual  foi  contratada ilegalmente a empresa ÁGUAS DA

FONTE TRANSPORTADORA TURÍSTICA EIRELi, com valores superfaturados.

Assim,  observou-se que o denunciado  ADEMILTON JOAQUIM TELES

incorreu,  por  seis  vezes,  no  crime  previsto  no  artigo  333  do  Código  Penal  e  os

denunciados  RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA PEREIRA e  MELQUIZEDEQUE  DA SILVA

FERREIRA CORREA SOUZA  praticaram o  delito  de  corrupção  passiva,  por  6  (seis)
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vezes, previsto no artigo 317, caput e §1º, c/c artigo 327, §§1º e 2º, ambos do Código

Penal. 

4.6  QUALITY  FLUX AUTOMAÇÃO  E  SISTEMAS  LTDA.  –  ARTIGOS  317  E  333,

AMBOS DO CÓDIGO PENAL

Denunciados:  RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, CARLOS JULIANO BUDEL, EDISON ROBERTO

BARDELLI e ÉLCIO ANTÔNIO BARDELI

Aproximadamente  no início  de  2016,  na  região  de Foz do Iguaçu/PR,

RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, com auxílio de  CARLOS JULIANO BUDEL, com

vontade livre, plena consciência, comunhão de esforços, união de desígnios, um aderindo

a conduta delitiva do outro,  solicitou vantagem indevida consistente no pagamento de

propina para  determiná-los  a  praticar  e  omitir  atos  de  ofício,  de  EDISON ROBERTO

BARDELLI  sócio oculto da  QUALITY FLUX AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA., e este,

com anuência  de  ÉLCIO ANTÔNIO BARDELI,  proprietário  da  referida  empresa,  com

vontade livre, plena consciência, comunhão de esforços, união de desígnios, um aderindo

a  conduta  delitiva  do outro,  ofereceram e pagaram vantagem indevida,  em razão  da

função exercida por aqueles, para que praticassem atos de ofício, com infração de dever

funcional, visando o favorecimento da organização criminosa.

Infere-se  da  investigação,  que  RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA PEREIRA

solicitou e recebeu a quantia de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) de tal pessoa

jurídica.  O montante  foi  pago  em duas  parcelas  por  EDISON ROBERTO BARDELLI

(representante da empresa em Foz do Iguaçu/PR) e por  ÉLCIO ANTÔNIO BARDELI

(proprietário) a CARLOS JULIANO BUDEL. Tais valores foram utilizados para compor o

caixa da Organização Criminosa, inclusive para pagamento do “mensalinho”.

No Termo “QUALITY FLUX”, CARLOS JULIANO BUDEL explanou:
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QUE a ‘QUALITY FLUX’ é uma empresa de Curitiba/PR e que atua na área de
monitoramento de radares em Foz do Iguaçu/PR; QUE tal serviço foi licitado no
ano de 2013; QUE houve uma renegociação no prazo de pagamento do contrato
de 30 para 180 dias, em função da diferença no fluxo de caixa entre o dinheiro
repassado pelo DETRAN ao FOZTRANS; QUE durante o contrato da ‘QUALITY
FLUX’,  não  houve  superfaturamento  de  valores  no  âmbito  da  execução  do
contrato no FOZTRANS; QUE entretanto, havia um acordo de tal empresa com o
RENI  PEREIRA,  em  função  de  um  compromisso  assumido  pelo  RENI  com
pessoas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná para que essa empresa
viesse  a  vencer  a  licitação;  QUE  como  houve  uma  alteração  de  valores  no
pagamento do ‘mensalinho’, o colaborador procurou o prefeito RENI que autorizou
a  receber  da  empresa  QUALITY FLUX  o  valor  de  oitenta  mil  reais  para  dar
complementação  ao  pagamento  do  ‘mensalinho’,  tendo  recebido  tal  valor  do
representante da empresa em Foz do Iguaçu/PR, o EDSON, e também do próprio
proprietário, de nome HÉLCIO, sendo uma parcela recebida em um encontro na
Rua Venanti Otremba e outra parcela na frente da sede da empresa na Avenida
Paraná; QUE tal  valor  já estava previamente acertado pelo RENI com referida
empresa;  QUE acredita que o prefeito RENI ainda teria outros valores, ‘créditos
em haver’ para receber de tal empresa; QUE ressalta novamente que não houve
superfaturamento do contrato dessa empresa no âmbito do FOZTRANS; QUE tais
valores foram recebidos logo no começo de 2016, quando surgiu um acréscimo na
propina envolvendo o ‘mensalinho’.

O sobredito colaborador complementa no Termo “MENSALINHO”:

QUE portanto, tais valores foram agregados à planilha do ‘mensalinho’ e tiveram
que  ser  retirados  não  só  das  obras  do  NILTON BECKERS,  mas  também  da
“QUALITY FLUX” e do contrato do transporte coletivo;

Desta  forma,  presentes  a  materialidade  indireta  e  a  autoria  delitiva,

imputam-se aos réus os seguintes crimes:

a)  RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA e CARLOS JULIANO BUDEL

pela prática do crime descrito no artigo 317 do Código Penal;

b)  EDISON ROBERTO e ÉLCIO ANTÔNIO BARDELI  pela  prática  do

crime descrito no artigo 333 do Código Penal.
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4.7 TRANSPORTE COLETIVO: ARTIGOS 317 E 333, AMBOS DO CÓDIGO PENAL

Denunciados: RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, CARLOS JULIANO BUDEL e FLÁVIO EISELE

Em data anterior junho de 2015, na região de Foz do Iguaçu/PR,  RENI

CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, com o auxílio de CARLOS JULIANO BUDEL, solicitou e

recebeu; e  FLÁVIO EISELE (diretor do Consórcio Sorriso) ofereceu e pagou o valor de

R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e, ainda, seis parcelas mensais de R$

10.000,00 (dez mil reais), para que houvesse a alteração de lei beneficiando tal consórcio,

tais como, a isenção de passageiro somente com idade superior a 65 anos, alteração da

idade média e máxima da frota e a abertura do Terminal de Transporte Urbano.

Desta  feita,  entre  dezembro/2015  a  janeiro/2016,  foram  pagas  duas

parcelas de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) em espécie (notas de cem

reais, entregues numa sacola) por  FLAVIO EISELE a  CARLOS JULIANO BUDEL, em

dois locais, quais sejam: na Rua Venanti Otrembra e no Condomínio Quinta do Sol. Deste

valor, R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) foram destinados ao pagamento do

“mensalinho”,  nesta  época  gerenciado  por  CARLOS  JULIANO  BUDEL e  o  restante

entregue a RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA.

Concomitantemente, no final de 2015 e início de 2016, foram pagas seis

parcelas de R$ 10.000,00 (dez mil  reais),  por  FLAVIO EISELE a  CARLOS JULIANO

BUDEL,  sempre  em  frente  de  uma  padaria,  próxima  a  rádio  Transamérica,  na  Rua

Patrulheiro Venanti Otrembra. Este valor foi destinado ao pagamento do “mensalinho” do

vereador QUEIROGA, realizado dentro de veículos, em Foz do Iguaçu. 

No  Termo  “TRANSPORTE  COLETIVO”,  CARLOS  JULIANO  BUDEL

afirmou:

QUE em reunião da qual não participou,  foi  firmado um compromisso entre as
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empresas do consórcio SORRISO com o Prefeito RENI PEREIRA, em financiar
parte  da  campanha  de  CLAUDIA PEREIRA a  Deputada  Estadual;  QUE RENI
PEREIRA solicitou o valor de R$ 350.000,00 e o consórcio não pagou na data
estabelecida; QUE após cobranças incessantes, no segundo semestre de 2015, o
consórcio  acenou  o  pagamento  ao  colaborador;  QUE,  a  pedido  de  RENI
PEREIRA, arrecadou duas parcelas de R$ 125.000,00, em espécie, das mãos de
FLÁVIO (gerente do consórcio) na Rua Venanti Otrembra e no Condomínio Quinta
do Sol; QUE esses repasses ocorreram entre final de 2015 e início de 2016, com
um intervalo de 30 dias aproximadamente; QUE o dinheiro foi recebido em uma
sacola, em notas de R$100,00; QUE R$ 150 mil reais foi destinado ao caixa do
“mensalinho” e o restante foi entregue integralmente para RENI PEREIRA; QUE o
consórcio pretendia a alteração de lei que concedeu a isenção de passageiro de
60 para 65, a alteração da idade média e máxima da frota, além da alteração no
TTU (abertura), que não foram atendidos e, portanto, acredita que por esse motivo
o consórcio não quitou o valor restante; QUE o colaborador não recebeu nada em
proveito pessoal; QUE concomitantemente, o Prefeito RENI PEREIRA determinou
ao colaborador  que   arrecadasse  das  empresas  do  Consórcio  o  valor  de  R$
10.000,00 por mês para pagamento de “mensalinho” do Vereador QUEIROGA, o
qual o colaborador recebeu de FLÁVIO; QUE repassou os valores para o vereador
sempre na rua e dentro de seus próprios veículos; QUE pagou durante 6 meses,
porque o consórcio deixou de repassar o valor por falta de cumprimento do acordo
político; QUE os R$ 60 mil reais (seis parcelas de R$10 mil reais) do “mensalinho”,
foram retirados do faturamento do Consórcio, sendo que não houve a carga desse
valor no aumento da tarifa; QUE a vantagem do Consórcio viria da revogação da
Lei que alterou a idade de passageiros com isenção, o que onerava a operação, e
substituição de cobradores por cartões; QUE segundo o Prefeito RENI PEREIRA
de  Janeiro  de  2013  até  2015,  não  houve  repasse  de  valores,  por  parte  do
Consórcio.

Ressalta-se que no interrogatório policial de FLAVIO EISELE (evento 60,

DEPOIM_TESTEMUNHA10 dos autos 5006445-81.2016.404.7002), em que pese negar o

ato  de  corrupção,  afirmou  o  interesse  na  majoração  da  idade  para  gratuidade  da

passagem:

QUE a gratuidade de passagem para idosos a partir de 60 anos já foi debatida,
inclusive pelo declarante, dentro do consórcio e também informalmente perante a
FOZTRANS (...) está em estudo uma proposta ao poder concedente que analise e
se  sensibilize  que  tal  gratuidade  acarreta  graves  dificuldades  financeiras  ao
consórcio, tendo-se a pretensão de propor que o poder concedente ou garanta o
poder adquirido dos que já completaram 60 anos e faça uma regra de transição
até  aumentar-se  esse  limite  para  65  anos,  ou  então  que  o  poder  concedente
indique qual será a fonte de recursos que sustentarão a isenção a partir de 60
anos

Desta  forma,  presentes  a  materialidade  indireta  e  a  autoria  delitiva,

imputam-se aos réus os seguintes crimes: a) RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, pela
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prática do crime descrito no artigo 317 do Código Penal; b) CARLOS JULIANO BUDEL,

pela prática do crime descrito no artigo 317, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal; c)

FLAVIO EISELE pela prática do crime descrito no artigo 333 do Código Penal.

5. OUTRAS FORMAS DE FINANCIAMENTO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA

N.  009/2014  (GRAMA)  –  ARTIGO 1º,  INCISO I,  DO DECRETO-LEI  N.

201/1967

Denunciados: RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA

SOUZA, RODRIGO BECKER, DIEGO FERNANDO DE SOUZA e CRISTIANO FURE DE FRANÇA

No final de 2014, na região de Foz do Iguaçu,  CRISTIANO FURE DE

FRANÇA,  desviou  dinheiro  público  em  proveito  próprio  e  alheio,  com  anuência  de

MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA e RODRIGO BECKER, por

ordem de RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA e participação de DIEGO FERNANDO DE

SOUZA. A verba pública foi paga à empresa SANIC – SERVIÇOS DE SANEAMENTOS

PROJETOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA e posteriormente desviada para

o pagamento do “mensalinho” dos vereadores, em prol da organização criminosa.

Apurou-se que, no final de 2014, foi  realizado pagamento referente ao

contrato n. 73/2014 (oriundo da Concorrência Pública n. 009/2014) entre a Prefeitura de

Foz do Iguaçu com a empresa SANIC – SERVIÇOS DE SANEAMENTOS PROJETOS

AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, do qual, parte do valor pago foi destinado

ao  “mensalinho”,  que  estava  atrasado.  A  empreitada  criminosa  foi  planejada  por

MELQUIZEDEQUE  DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA,  RODRIGO  BECKER e

CRISTIANO FURE DE FRANÇA, por ordem de RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA que

queria regularizar o repasse ilegal de verbas para os vereadores.

 Rua Edmundo de Barros, n.º 660, Centro, Foz do Iguaçu/PR, CEP 85.851-120  (45) 3521-4500 E-mail:PRPR-foz@mpf.  mp  .br
93

mailto:mpf-guaira@prpr.mpf.gov.br
mailto:mpf-guaira@prpr.mpf.gov.br
mailto:mpf-guaira@prpr.mpf.gov.br


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR

Na despesa  orçamentária  n.  14.081/2014  consta  o  pagamento  de  R$

113.996,40 (cento e treze mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos)2,

do qual retirando o valor referente aos impostos (aproximadamente R$ 18%) tem-se a

quantia de R$ 93.477,04 (noventa e três mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quatro

centavos).

Inclusive,  RODRIGO  BECKER presenciou  e  participou  de  uma

negociação  da  empresa  SANIC  –  SERVIÇOS  DE  SANEAMENTOS  PROJETOS

AMBIENTAIS  E  CONSTRUÇÃO  CIVIL  LTDA,  em  sua  sala  na  SANEPAR,  onde

CRISTIANO FURE DE FRANÇA entregou R$ 90 mil para MELQUIZEDEQUE DA SILVA

FERREIRA CORREA SOUZA, o qual entregaria a DIEGO FERNANDO DE SOUZA para

pagamento  dos  vereadores.  Este  recurso  era  proveniente  do  contrato  de  plantio  de

gramas. Nas palavras do colaborador RODRIGO BECKER no Termo “FINANCIAMENTO

DO MENSALINHO”:,

QUE no final de 2014 presenciou e participou de uma negociação da empresa
SANIC,  em  sua  sala  na  SANEPAR,  onde  CRISTIANO  FURE  DE  FRANÇA
entregou  R$  90.000,00  para  MELQUIZEDEQUE,  o  qual  entregaria  a  DIEGO
(parente do Prefeito RENI) para pagamento dos vereadores; QUE o recurso foi
proveniente a um contrato de plantio de gramas, porém desconhece se foi ou não
executado o serviço;  QUE a negociação,  salvo engano,  tinha  que  ser  paga a
“MOGÊNIO”;

Por sua vez, MELQUIZEDEQUE A SILVA FERREIRA CORREIA SOUZA

dirigiu-se até as proximidades da Prefeitura e entregou uma bolsa preta para que DIEGO

FERNANDO DE SOUZA entregasse a “MOGÊNIO” o dinheiro referente ao “mensalinho”.

Ressalta-se que  DIEGO FERNANDO DE SOUZA prestou auxílio material a empreitada

criminosa, já que além de integrar a organização criminosa, sabia que o numerário era

referente ao pagamento de “propina”.

Neste sentido são as declarações do colaborador  MELQUIZEDEQUE A

2 Documento em anexo.
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SILVA FERREIRA CORREIA SOUZA, constantes no Termo “SANIC”:

QUE a empresa SANIC possuía um contrato com a prefeitura  para plantio de
grama; QUE em meados de outubro/novembro de 2014, o colaborador já sabia
que o RODRIGO iria voltar para a SANEPAR e ele havia comentado com o RENI a
possibilidade  de  o  colaborador  assumir  a  Secretaria  de  Gestão  Estratégica  e
Projetos; QUE o colaborador já estava a par da situação envolvendo o pagamento
do ‘mensalinho’ dos vereadores; QUE entretanto, tal situação estava delicada pois
no período de outubro/novembro de 2014, período aproximado de dois meses, o
pagamento não havia sido efetuado, ou seja, os vereadores estavam sem receber
o ‘mensalinho’; QUE por conseguinte o colaborador e o Rodrigo conversaram e o
colaborador se colocou para cumprir  essa função; QUE o marco que coloca o
colaborador como responsável pelo pagamento ‘mensalinho’ dos vereadores foi o
envolvendo um pagamento para a SANIC, referente a um contrato de prestação
de serviço de plantio de grama; QUE o montante foi de R$ 90.000,00 (noventa mil
reais)  para  que  fosse  entregue  ao  DIEGO  para  que  ele  repassasse  aos
vereadores;  QUE  foi  a  partir  desse  momento  que  o  colaborador  assumiu  a
operacionalização do ‘mensalinho’; QUE isso se deu quando depois de acertado o
valor e paga a nota, o CRISTIANO foi com o rapaz da empresa até um banco, que
acredita que seja Caixa Econômica Federal  para que fosse realizado o saque;
QUE nessa ocasião o colaborador e o RODRIGO estavam na sala de reuniões na
antiga sede da SANEPAR, que ficava ao lado da Justiça do Trabalho,  aguardando
que o CRISTIANO fizesse o saque; QUE foi feito todo o trâmite bancário, sendo
viabilizado o empenho e a emissão da nota referente ao serviço; QUE portanto, na
sala de reuniões da SANEPAR, o colaborador, juntamente com o RODRIGO, foi
contado o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais),  valor este que estava no
interior de uma bolsa preta; QUE ato contínuo, o colaborador se dirigiu até local
próximo da prefeitura, nas proximidades da Marinha e entregou a bolsa contendo
o valor para o DIEGO, para que este repassasse ao vereador “MOGÊNIO”; QUE
como o ‘mensalinho’ estava atrasado o pagamento foi viabilizado por meio dessa
nota  que  pode  ser  consultada  por  meio  do  sistema  da  prefeitura  onde  o
colaborador pode indicar  posteriormente de qual  nota  se trata;  QUE não sabe
afirmar se o serviço de plantio de grama de fato foi feito, mas acredita que não;
QUE  as  reuniões  em  sua  grande  maioria  eram  realizadas  na  residência  do
TREMARIM, que fica situada na cobertura do mesmo prédio do RODRIGO; QUE
entretanto a tratativa envolvendo a operacionalização desse pagamento por meio
do pagamento da nota à SANIC foi feita em um jantar na casa do MARIO, que era
Diretor da Secretária de Meio Ambiente, em sua residência que ficava próxima à
Rodoviária,  na  Avenida  Ranieri  Mazili;  QUE  nessa  ocasião,  o  colaborador
conversou com o CRISTIANO e o RODRIGO, onde ficou ajustada a situação; QUE
enfim,  a  partir  daí  instituiu-se  a  figura  do  “MELQUI”  como  operador  do
‘mensalinho’; QUE pode afirmar que a nota emitida, mas não se recorda de qual
maneira ao certo, pois ainda não estava muito familiarizado com os trâmites de
empenho/liquidação/pagamento; QUE como já descrito anteriormente, a situação
envolvendo esse serviço da SANIC e o seu pagamento foi também muito atípica,
pois o pagamento da nota foi realizado de forma muito rápida; QUE acredita que a
SANIC já havia sido utilizada anteriormente para o pagamento do ‘mensalinho’,
pois sentiu um desconforto do CRISTIANO com a situação; QUE também ficou
evidente que o CRISTIANO tinha conhecimento do ‘mensalinho’; QUE a maioria
das reuniões do grupo eram feitas na cobertura do TREMARIM e no Residencial
Alegro, onde residia a mãe o TREMARIM; QUE entretanto essas reuniões não
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eram  unicamente  destinadas  para  tratar  de  coisas  ilícitas,  normalmente  para
confraternizações, mas por consequência por algumas ocasiões o tema foi esse,
ou seja, pagamento do ‘mensalinho’; QUE a nota do serviço foi em um valor maior,
pois  os  impostos  também  vinham  descontados;  QUE  o  CRISTIANO  estava
desconfortável com a situação, pois não iria ganhar nada com isso; QUE quem
pediu ao colaborador para resolver a situação do ‘mensalinho’ foi o próprio RENI,
porém o trâmite até que fosse realizado o efetivo pagamento foi o RODRIGO.

Desta  forma,  os  denunciados  CRISTIANO  FURE  DE  FRANÇA,

MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA, RODRIGO BECKER, RENI

CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA e  DIEGO FERNANDO DE SOUZA incidiram no delito

descrito no artigo 1º, inciso I, do Decreto Lei n. 201/1967.

6.  DOS  CRIMES  RELACIONADOS  AO  RETORNO  DAS  VERBAS

ORIUNDAS DA CÂMARA DOS VEREADORES

A autonomia financeira do Poder Legislativo Municipal foi consagrada pela

Constituição Federal  no que preleciona o artigo 2º,  corroborado com o que dispõe os

artigos 168 e 29-A, também da Constituição da República Federativa do Brasil:

Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos
os  créditos  suplementares  e  especiais,  destinados  aos  órgãos  dos  Poderes
Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão
entregues  até  o  dia  20  de  cada  mês,  em  duodécimos,  na  forma  da  lei
complementar a que se refere o art. 165, § 9º.

A mesma autonomia é evidenciada pelo artigo 50, da Lei Complementar

nº  101,  de  04  de  maio  de  2000,  quando  define  que  as  demonstrações  contábeis

compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão. 

Verifica-se  que  as  Câmaras  de  Vereadores  dos  Municípios  poderão

devolver à tesouraria das Prefeituras os saldos existentes nas contas do Poder Legislativo

em qualquer data durante o exercício ou, obrigatoriamente, em 31 de dezembro. Caso
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isso não ocorra e os saldos permanecerem em poder da Câmara Municipal, em 31 de

dezembro deverá ser deduzido do repasse financeiro imediatamente seguinte.

Inicialmente, é preciso esclarecer que, se, ao final do exercício ou mesmo

no decorrer deste, existir  na Câmara de Vereadores um saldo financeiro resultante de

“economia orçamentária” (diferença entre o total da despesa autorizada para o exercício e

o total da despesa realizada), tal fato não ensejará qualquer devolução ou compensação.

Assim,  o  superavit financeiro  pode  ser  utilizado  pela  própria  Câmara

Municipal no próprio exercício financeiro ou no seguinte.

O valor financeiro a ser devolvido ao Poder Executivo deve ser o saldo

conciliado, ou seja, valor do saldo bancário deduzido os cheques em trânsito, restos a

pagar a valores correspondentes às despesas administrativas da Câmara de Vereadores

até o dia 20 de janeiro  do exercício  seguinte,  valores estes referentes ao duodécimo

repassado pelo Poder Executivo.

Em relação  ao  duodécimo,  portanto,  cabe  destacar  que  integram sua

base de cálculo todas as receitas tributárias e transferências previstas no § 5º do artigo

153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, realizadas no exercício anterior,

além dos impostos municipais, taxas, contribuições de melhoria e a dívida ativa tributária,

acrescida de multas e juros de mora.

A  devolução  do  saldo  financeiro  do  duodécimo  ao  Poder  Executivo

Municipal,  em regra,  não provoca efeito na base de cálculo dos gastos com folha de

pagamento,  tendo  em  vista  que  o  limite  de  70%,  previsto  no  artigo  29-A,  §  1º,  da

Constituição Federal. 

Tal devolução do excedente do duodécimo da Câmara Municipal, não só
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tem respaldo nas diretrizes traçadas pela Lei Complementar nº 101/2000 como o gestor

tem  o  dever  moral  de  devolver  aos  cofres  públicos  o  valor  que  ultrapassa  as

necessidades  do  Poder  Legislativo.  Esta  conduta  deveria  demonstrar  seriedade  da

Administração  Pública  com  a  aplicação  dos  princípios  éticos  e  cumprimento  do

compromisso  assumido  com os  cidadãos  de  efetuar  uma administração  correta,  com

conduta ilibada e transparente. 

Denota-se que estes valores entram nos cofres públicos municipais como

recursos livres, não havendo a vinculação conforme prescreve o artigo 167, inciso IV, da

Constituição Federal. 

Art. 167. São vedados:
(...)
IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a
repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158
e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para
manutenção  e  desenvolvimento  do  ensino  e  para  realização  de  atividades  da
administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º,
212  e  37,  XXII,  e  a  prestação  de  garantias  às  operações  de  crédito  por
antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º
deste artigo.

Da leitura do artigo supra, verifica-se que é vedada a vinculação da receita

proveniente de impostos e estes integram a base de cálculo do duodécimo repassado à

Câmara Municipal. Logo, depreende-se que qualquer vinculação da sobra do duodécimo

pode implicar o descumprimento do artigo 167, inciso IV, da Constituição Federal. Isso

porque o que proíbe o texto constitucional é a existência de lei vinculando diretamente as

receitas de impostos, ou de parte delas, ao custeio de determinada despesa, órgão ou

fundo. E isso pela simples razão de que os impostos são tributos,  por  natureza,  não

vinculados, cujos valores decorrentes de sua arrecadação podem e devem ser utilizados

para  o  custeio  de  qualquer  ação  ou  projeto  governamental  autorizado  nas  normas

orçamentárias, ao revés de alocados para o atendimento de um objeto específico.

Em verdade, a partir do momento em que os recursos provenientes da
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arrecadação de impostos agregam-se na conta única do ente às demais receitas não

vinculadas, passam a compor um grupo de recursos “sem carimbo”, cuja fonte ou origem

não  é  mais  passível  de  identificação,  não  havendo  mais,  portanto,  que  se  falar  em

receitas resultantes de impostos.

Logo, uma vez devolvido o numerário excedente, ele passa a integrar o

caixa do Município, cuja gerência é de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, o

qual possui recursos livres para coordenar.

Observa-se que a Prefeitura de Foz do Iguaçu/PR repassa um percentual

por mês de seu orçamento para o custeio das despesas da Câmara de Vereadores. No

entanto, do valor total repassado, existe no município uma sobra mensal que varia de R$

350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), que

podem retornar para a Prefeitura como recursos livres.

Assim sendo, com pleno conhecimento da possibilidade de devolver os

recursos do Poder Legislativo para o Poder Executivo e visualizando o recebimento de

vantagem indevida em detrimento do erário,  os denunciados  FERNANDO HENRIQUE

TRICHES DUSO e RICARDO ANDRADE (conhecido como “RICARDINHO”), juntamente

a  RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA PEREIRA e  MELQUIZEDEQUE  DA SILVA FERREIRA

CORREA SOUZA arquitetaram um plano para desviar, em proveito próprio, dinheiro e/ou

valor público de que tinham a posse em razão de cargo.

Desta  feita,  em meados  de  março  de  2015,  FERNANDO HENRIQUE

TRICHES  DUSO e  RICARDO  ANDRADE procuraram  MELQUIZEDEQUE  DA SILVA

FERREIRA CORREA SOUZA para operacionalizar esta devolução da verba excedente

para a Prefeitura Municipal, sendo que todos obteriam vantagem indevida com manobra

para se apropriar de parte do valor devolvido.
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Para dar efetividade ao intuito criminoso,  MELQUIZEDEQUE DA SILVA

FERREIRA CORREA SOUZA, com o consentimento e adesão do então Prefeito  RENI

CLÓVIS  DE  SOUZA PEREIRA,  selecionou  empresas  que  possuíam  contrato  com  o

Município de Foz do Iguaçu/PR e que estavam com o pagamento atrasado. O contato

com  as  empresas  ocorreu  por  intermédio  de  MAHMOUD  AHMAD  JOMAA,  o  qual

acordou com essas pessoas jurídicas que as notas/faturas em atraso seriam pagas em

poucos  dias  (aproximadamente  48h),  mas  em  contraprestação  seria  necessária  a

devolução de aproximadamente 10% a 20% a título de “propina”, além de mais 2% do

valor  destinado a  ele.  Deste  percentual  de  10% a 20%,  parcela  era  repassada para

FERNANDO  HENRIQUE  TRICHES  DUSO e  RICARDO  ANDRADE e  parcela  era

destinada a MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA, que a utilizava

para compor o “caixa” da ORCRIM e financiar a “compra” de apoio político à gestão do

então Prefeito  RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, com repasse de numerário a parte

dos vereadores no que se denominou “mensalinho”.

Entre  um  a  dois  dias  após  cada  um  dos  pagamentos  efetuados  às

pessoas  jurídicas  integrantes  do  acordo  ilícito,  os  seus  administradores  devolviam  a

parcela referente à “propina” ao denunciado MAHMOUD AHMAD JOMAA. Este por sua

vez, após se apropriar de sua parte, contatava MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA

CORREA SOUZA para comparecer em seu consultório odontológico, onde repassava o

restante  do  numerário  ilícito.  Ato  contínuo,  MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA

CORREA SOUZA entregava a parte combinada para  RICARDO ANDRADE, em locais

como  o  Restaurante  La  Cabaña  (atual  Palazzo  Grill  na  Avenida  Paraná),  o

estacionamento  do  Cataratas  JL  Shopping  e  o  Posto  de  Combustível  da  Petrobrás,

localizado em frente ao estabelecimento Raffain Chopp nesta cidade. O servidor público

da  Câmara  Municipal  de  Vereadores  ficava  responsável  pelo  pagamento  ao  então

Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Vereadores  FERNANDO  HENRIQUE  TRICHES

DUSO.
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Imperioso salientar que o denunciado LUIZ CARLOS ALVES (conhecido

como  “CAL”),  igualmente  prestava  auxílio  material  na  prática  errante,  já  que  era

responsável por confirmar o ingresso no caixa da Prefeitura do dinheiro devolvido pela

Câmara  dos  Vereadores,  repassando,  quando  era  o  caso  à  Fundação  Municipal  de

Saúde, para efetuar os pagamentos objeto do acordo escuso, tendo ciência do acordo e a

ele  aderindo.  Posteriormente,  MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA  FERREIRA  CORREA

SOUZA determinava a ELENIR LORINI (esta sem ciência do acordo criminoso) que os

valores deveriam ser destinado ao pagamento de determinadas empresas.

As  referidas  pessoas  jurídicas  que  participaram  do  acordo  ilícito  e

aderiram a conduta criminosa são:

a)  LAVANDERIA  ROSE'S  (SCHUSTER  &  SCAPPINI  LTDA.  -  ME.,  CNPJ  nº

86.865.623/0001-42): sócia-administradora ROSÂNGELA SCHUSTER;

b)  LABORATÓRIO  BIOCENTER  (JOÃO  MICHELS  FREIRE  LABORATÓRIO  DE

ANÁLISES  CLÍNICAS  S/S  –  EPP.,  CNPJ  nº  82471.251/0001-19):  sócio-administrador

EVANDRO HENRIQUE FREIRE e responsável MAURÍCIO IOPP;

c)  AGUIAR  REFEIÇÕES  (JEFERSON  ANTÔNIO  AGUIAR  –  ME.,  CNPJ  nº

14.495.755/0001-19): proprietário e administrador JEFERSON ANTÔNIO AGUIAR;

d) HOSPITAL CATARATAS LTDA. (CNPJ nº 01.418.453/0001-03): sócia-administradora

JANETE ANDRADE CORREA; responsável RAMON JOÃO CORREA;

e)  COT  –  CENTRO  DE  ORTOPEDIA E  TRAUMATOLOGIA LTDA.  -  EPP.  (CNPJ  nº

07.870.206/0001-11):  sócios-administradores  EVANDRO  JOÃO  FREIRE  e  FAISAL

AHMAD JOMAA.
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A participação de cada um dos estabelecimentos empresariais, bem como

de todos os representantes/administradores denunciados será a seguir individualizada.

6.1 DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA – EMPRESA LAVANDERIA

ROSE'S – ARTIGOS 317 E 333, AMBOS DO CÓDIGO PENAL

Denunciados:  RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA  PEREIRA,  FERNANDO  HENRIQUE  TRICHES  DUSO,

MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA, LUIZ CARLOS ALVES, GERALDO GENTIL

BIESEK, MAHMOUD AHMAD JOMAA, RICARDO ANDRADE e ROSÂNGELA SCHUSTER

Entre os meses de março e agosto de 2015,  no Município  de Foz do

Iguaçu/PR,  os  denunciados  FERNANDO  HENRIQUE  TRICHES  DUSO,  RICARDO

ANDRADE,  RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA  PEREIRA,  MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA

FERREIRA CORREA SOUZA, LUIZ CARLOS ALVES,  GERALDO GENTIL BIESEK e

MAHMOUD AHMAD JOMAA, com vontade e consciência, mediante prévio conluio, com

comunhão de esforços e identidade de propósitos, na qualidade de funcionários públicos

que  ostentavam os  primeiros,  solicitaram e  receberam,  em proveito  próprio  e  alheio,

vantagem indevida no valor de R$ 42.887,40 (quarenta e dois mil, oitocentos e oitenta e

sete  reais  e  quarenta  centavos),  percentual  do  pagamento  realizado  a  empresa

SCHUSTER & SCAPPINI LTDA. - ME. (LAVANDERIA ROSE'S) com valores advindos da

devolução  de  verbas  da  Câmara  dos  Vereadores  à  Prefeitura.  Nas  mesmas

circunstâncias,  a  denunciada  ROSÂNGELA SCHUSTER, representante  da  empresa

LAVANDERIA ROSE'S,  com vontade e consciência, prometeu e pagou a quantia acima

referida aos aludidos denunciados para que efetuassem o pagamento das faturas/notas

de serviço que era credora.

Em meados de março de 2015, o Presidente da Câmara dos Vereadores

FERNANDO HENRIQUE TRICHES DUSO e o servidor  público  RICARDO ANDRADE

procuraram  o  então  Secretário  de  Tecnologia  da  Informação,  MELQUIZEDEQUE  DA
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SILVA  FERREIRA  CORREA  SOUZA, para  operacionalizar  a  devolução  da  verba

excedente da Câmara dos Vereadores de Foz do Iguaçu/PR para a Prefeitura, com o

objetivo de que todos obtivessem vantagem indevida. Assim, para dar efetividade a tal

ilicitude,  MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA  FERREIRA  CORREA  SOUZA,  com  o

consentimento  e  adesão  do  Prefeito  à  época RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA PEREIRA,

selecionou empresas que possuíam contrato com a Prefeitura de Foz do Iguaçu/PR ou

com a Fundação Municipal de Saúde e que estavam com o pagamento atrasado. Ato

contínuo determinou que se estabelecesse contato com tais pessoas jurídicas, o que foi

levado a efeito por MAHMOUD AHMAD JOMAA.

Dentre  essas  empresas,  o  denunciado  MAHMOUD  AHMAD  JOMAA

contactou a pessoa jurídica SCHUSTER & SCAPPINI LTDA. - ME., a qual é conhecida

pelo  seu  nome  fantasia  LAVANDERIA ROSE'S,  e  possui  como  sócia-administradora

ROSÂNGELA SCHUSTER.

Importante  salientar  que  referida  empresa  possuía  contrato  com  a

Fundação  Municipal  de  Foz  do  Iguaçu/PR,  porém  esta  não  estava  efetuando  os

pagamentos  há  04  (quatro)  meses.  Diante  da  mora,  o  aludido  estabelecimento

empresarial  ingressou  com  a  Ação  de  Execução  de  Título  Extrajudicial  nº  0027187-

81.2014.8.16.0030, a qual tramitou perante a 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de

Foz do Iguaçu/PR. No entanto, diante do acordo ilícito acima descrito, foi formulado um

acordo  judicial  para  desistência  da  referida  ação no dia  15  de julho  de  2015.  Neste

acordo,  a  Fundação  Municipal  de  Saúde  concordou  pagar  o  valor  das  04  (quatro)

faturas/notas de serviços cobradas no valor de R$ 252.278,66 (duzentos e cinquenta e

dois mil, duzentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos), os quais seriam

pagos até a data de 17 de julho de 2015.

Assim,  após  tal  desistência,  a  Fundação  Municipal  de  Saúde,  por

intermédio  de  RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA PEREIRA, MELQUIZEDEQUE  DA SILVA

 Rua Edmundo de Barros, n.º 660, Centro, Foz do Iguaçu/PR, CEP 85.851-120  (45) 3521-4500 E-mail:PRPR-foz@mpf.  mp  .br
103

mailto:mpf-guaira@prpr.mpf.gov.br
mailto:mpf-guaira@prpr.mpf.gov.br
mailto:mpf-guaira@prpr.mpf.gov.br


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR

FERREIRA CORREA SOUZA,  LUIZ CARLOS ALVES e  GERALDO GENTIL BIESEK,

efetuou o pagamento das parcelas em atraso para a empresa LAVANDERIA ROSE'S com

valores oriundos da verba  devolvida pela Câmara dos Vereadores, encaminhada pelos

denunciados  FERNANDO  HENRIQUE  TRICHES  DUSO  e RICARDO  ANDRADE  à

Prefeitura de Foz do Iguaçu/PR. 

A liberação de tais valores pela Prefeitura, para que a Fundação Municipal

de Saúde pudesse efetuar o pagamento, contava com a participação de LUIZ CARLOS

ALVES, por este ser o servidor  público responsável pelo pagamento dos empenhos do

Município de Foz do Iguaçu/PR. O servidor,  além de possuir conhecimento do acordo

escuso, também aderiu às condutas praticadas pela ORCRIM, e avisava o denunciado

MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA  FERREIRA  CORREA  SOUZA, logo  em  seguida  à

transferência dos valores da Câmara de Vereadores à Prefeitura Municipal. Ato contínuo,

repassava a verba da Prefeitura para a Fundação Municipal de Saúde, a fim de que o

pactuado pudesse ser devidamente cumprido.

Depois  de  os  valores  aportarem na  Fundação  Municipal  de  Saúde,  o

Diretor-Presidente à época, o denunciado  GERALDO GENTIL BIESEK determinava a

realização do pagamento às empresas previamente ajustadas, atendendo a determinação

do denunciado  MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA,  uma vez

que estava ciente de todo acordo delituoso, do qual aderiu.

Após  o  pagamento,  a  sócia-administradora  da  pessoa  jurídica

mencionada,  ROSÂNGELA SCHUSTER, efetuou o repasse da “propina” acordada aos

denunciados,  retornando a eles  o  valor  de  17% da quantia  total  recebida,  dos quais

ficaram estabelecidas as seguintes destinações: 7,5% para MELQUIZEDEQUE DA SILVA

FERREIRA CORREA SOUZA; 7,5% para  FERNANDO HENRIQUE TRICHES DUSO e

RICARDO ANDRADE; e 2% para MAHMOUD AHMAD JOMAA.
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ROSÂNGELA SCHUSTER repassou os valores combinados a título de

“propina” a MAHMOUD AHMAD JOMAA. Este, após se apropriar de sua parte, em seu

consultório  odontológico,  repassava  o  restante  a  MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA

FERREIRA CORREA SOUZA, que, por sua vez, entregava a RICARDO ANDRADE, que

ficava responsável pelo pagamento ao denunciado  FERNANDO HENRIQUE TRICHES

DUSO.

Toda a prática errante é narrada pelo denunciado MELQUIZEDEQUE DA

SILVA FERREIRA CORREA SOUZA, no Termo “EMPRESA ROSE'S LAVANDERIA” de

sua colaboração premiada:

QUE  o  colaborador  utilizou  para  a  empresa  ROSE’S  LAVANDERIA o  mesmo
“modus operandi” mencionado no anexo da empresa EMBRASIL, ou seja, utilizou
para que fosse pago o passivo que ela tinha com o Hospital Municipal através do
valor de retorno da Câmara Municipal; QUE o colaborador não se recorda se essa
empresa estava prestando serviços ao Hospital Municipal mas acredita que não
prestava devido a uma ação judicial  em andamento;  QUE a empresa ROSE’S
LAVANDERIA tinha  um valor  de  350  mil  reais,  aproximadamente,  que  deveria
receber por serviços prestados; QUE a negociação dos percentuais da propina se
deram na ordem de 17 % (por cento); QUE o colaborador não se recorda do grau
de amizade que JOMAA (dentista) possuía com a pessoa de ROSE (proprietária
da  empresa  ROSE’S  LAVANDERIA);  QUE  os  percentuais  seriam divididos  da
seguinte forma: 15% (por cento) seriam repassados ao colaborador, sendo que
7,5% (por cento) seriam para composição do caixa do colaborador, e 7,5% (por
cento) seriam entregues a pessoa de RICARDINHO para, em seguida, repassar a
FERNANDO DUSO,  e  2% (por  cento)  para  JOMAA (dentista);  QUE esse  fato
ocorreu em meados do mês de março a agosto de 2015. 
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No Termo “OPERAÇÃO CÂMARA DOS VEREADORES – O RETORNO”,

MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA também esclareceu:

QUE essa operação ocorreu em virtude do presidente da câmara eleito na época,
o  FERNANDO DUSO,  ter  percebido  que  o  colaborador  vinha  cumprindo  com
presteza os acordos envolvendo o pagamento do “mensalinho” aos vereadores;
QUE com isso ele viu que a pessoa do colaborador reunia todas as condições
necessárias  para  operar  o  “retorno”  dos  recursos  não  gastos  na  câmara  de
vereadores;  QUE  explicando,  existe  um  percentual  mensal  do  orçamento  da
prefeitura para custeio de despesas da câmara de vereadores e dentro desse
valor existia uma sobra mensal, ou seja, valor que não era gasto dentro dessa total
de recurso destinado à câmara; QUE essa sobra mensal era na ordem de 350 a
500 mil reais por mês; QUE nas outras administrações, tal sobra era devolvida em
duas ou três parcelas anuais, no máximo; QUE ocorreu que em uma oportunidade
o RENI solicitou ao colaborador o valor de quinhentos mil reais para uma ajuda na
secretaria de saúde, acreditando o colaborador que tal valor seria destinado para a
reforma do local do banco de leite; QUE já existia um acordo anterior de retorno
desse valor da ‘sobra’ entre RENI e FERNANDO DUSO, sendo que tal acordo não
veio a ser cumprido pelo RENI; QUE em razão dessa ‘pedalada’ do RENI, em
meados de março de 2015, o DUSO e o RICARDO ANDRADE, conhecido como
“RICARDINHO,  procuraram  o  colaborador  para  ver  a  possibilidade  de
operacionalizar  “o  retorno”  mensal  dessas  “sobras”  da  câmara  de  vereadores;
QUE dessa sobra, o colaborador deveria viabilizar um “retorno” financeiro para o
DUSO;  QUE o  colaborador  solicitou  dois  dias  de  prazo  para  poder  ver  quais
seriam as empresas que poderiam ser envolvidas nesse esquema, visto que via
de  regra  os  percentuais  que  já  operava  com  as  empresas  retornavam
integralmente  para  o  caixa do colaborador,  sendo que  do modo que  o DUSO
propôs, obviamente ele teria uma significativa participação; QUE portanto, fez uma
sondagem, sendo que uma das primeiras pessoas que procurou foi  o NILTON
BECKERS,  mas  não  chegaram  a  um  acordo,  pois  ele  precisaria  aumentar  o
percentual  de  repasse  ou  ainda  superfaturar  mais  as  suas  obras,  então  não
chegaram a um número que ficasse interessante para ambos os lados, tanto o
lado do caixa do colaborador como o do “retorno” do FERNANDO DUSO; QUE
então procurou o JOMAA/DENTISTA, pois o colaborador tinha a informação que
algumas empresas que prestaram serviço para o  hospital  municipal  na gestão
“TULIO  BANDEIRA”,  estavam  com  dificuldades  de  recebimento  dos  serviços
prestados, algumas até em fase de cobrança judicial; QUE então o colaborador
procurou  o  JOMAA para  que  este  procurasse  tais  empresas  e  realizasse  as
tratativas  para  saldar  tais  dívidas,  com  a  contrapartida  de  pagamento  pelas
empresas dos “percentuais” ao colaborador, que logo explicará; QUE após essa
sondagem, houve uma confraternização na casa do TELLES, policial civil, onde lá
se encontravam o FERNANDO DUSO e o RICARDINHO; QUE nessa ocasião
fecharam literalmente as condições que se daria “o retorno” deles, que seria por
negócio  executado;  QUE  por  exemplo,  as  empresas  que  o  colaborador
conseguisse um percentual de retorno de 20%, 10% retornaria para RICARDINHO
e FERNANDO DUSO, ao passo que 10% retornariam para o caixa do colaborador
para operar o pagamento de propina a vereadores, dentre outros; QUE então não
seria  um  valor  fixo,  mas  por  negócio  realizado;  QUE  esse  foi  o  máximo  do
percentual que o colaborador conseguiu obter  junto às empresas que estavam
mais atrasadas e na iminência de entrar com processo judicial; QUE as empresas
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que estavam em litígio,  conseguiu  obter  em torno  de 15%; QUE em algumas
oportunidades, como o colaborador não tinha o recurso da própria prefeitura para
pagamento do laboratório BIOCENTER e alimentação AGUIAR REFEIÇÕES, pois
o percentual nesses casos era de 10% já negociados anteriormente, realizou o
pagamento para tais empresas, abrindo mão de 5% para acalmá-los e repassava
os outros 5% repassava para o DUSO; QUE essas operações ocorreram de março
de 2015 a agosto de 2015; QUE então todos os “retornos” que ocorreram da conta
da câmara municipal para a conta de recursos livres da prefeitura, foram utilizados
para essa  operação; QUE o CAL ajudava o colaborador a operar isso, pois o
RICARDINHO avisava o colaborador quando o proveniente da sobra da câmara já
estava disponível, ao passo que o CAL confirmava a entrada desse valor na conta
da prefeitura; QUE por sua vez, o colaborador somava isso com alguns recursos
que já enviaria para o hospital, ato contínuo informando a ELENIR LORINI sobre
quais seriam as empresas beneficiadas; QUE tirando o laboratório BIOCENTER e
alimentação AGUIAR REFEIÇÕES, onde já existia um outro acordo, as outras três
que  foram  operadas  nesse  esquema,  quem  intermediou  a  negociação  o
JOMAA/DENTISTA; QUE dessa operação, o colaborador retornava para o JOMAA
o percentual de 2%; QUE tal valor era calculado não do percentual de 20%, mas
em cima da totalidade do valor; QUE por exemplo, da lavanderia ROSE, que já
tinha uma ação judicial, o colaborador tentou estabelecer em 20%, ao passo que o
JOMAA estabeleceria em 22%, ficando os dois porcento pra ele; QUE entretanto,
nesse  caso  da  ROSE,  como  o  escritório  de  advocacia  já  havia  entrado  com
alguma providência judicial e não abriria mão de sua parte, ficou estabelecido em
15% o retorno a colaborador, sendo negociado pelo JOMAA com a empresa em
17%, pois teria os 2% dele; QUE desses 15%, 7,5% para o caixa do colaborador e
7,5% ao Ricardinho e o Fernando Duso; QUE voltando a falar sobre a reunião em
que ficou estabelecido o ‘retorno’,  o DUSO e o RICARDINHO deram conta ao
colaborador acerca de uma dificuldade financeira em razão de uma dívida com
alguns outros vereadores e esse ‘retorno’ seria destinado a saldar tal débito; QUE
tal débito com alguns demais vereadores era em decorrência de um acordo que
ele – DUSO – estabeleceu para que houvesse votos a seu favor para que fosse
eleito  presidente  da câmara,  o  que  de fato  ocorreu,  foi  eleito;  QUE então  ele
mencionou  que  em  razão  disso  restou  uma  dívida  com  BENI  RODRIGUES,
GESSANI, RUDINEI DE MOURA, PAULO ROCHA, LUIZ QUEIROGA E EDÍLIO
DALLAGNOL e mais alguns outros nomes mencionados dos quais não se recorda
no momento;  QUE ainda,  teve conhecimento que outra  parte  dos recursos do
“retorno”  também  foram  destinados  a  uma  obra  residencial  do  presidente  da
câmara em um condomínio de luxo de Foz do Iguaçu/PR; QUE explica que em
uma reunião  que  tiveram na  residência  do pai  do  Fernando Duso,  que  ficava
situada no Condomínio Iguassu Green Vilagge, situado na Rua Odulvado Viana, n
1201,  em  tal  oportunidade  o  próprio  DUSO  mostrou  ao  colaborador  uma
construção nesse mesmo condomínio e comentou que os recursos provenientes
do ‘retorno’ também seriam destinados a dar prosseguimento e finalizar essa obra
que  lhe  pertencia;  QUE  sobre  situações  envolvendo  votação  na  câmara  de
vereadores,  começou a explicar  que,  em caso  de empate,  como o presidente
somente  possuí  voto  de  ‘minerva’,  acredita  que  o  DUSO votaria  favorável  ao
governo, devido ao cumprimento do acordo do “retorno” por parte do colaborador;
QUE enfim, o RENI tinha conhecimento que essa operação envolvendo o “retorno”
era realizada; QUE a única coisa que o RENI indagou ao colaborador era se tal
operação  manteria  o  caixa  para  pagamento  do  GERALDO  BIESEK  e  o
‘mensalinho’, além de outras despesas operacionais menores e algumas contas
pessoais dele - RENI; QUE na verdade, com essa operação houve um aumento
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do caixa do colaborador;  QUE por conseguinte,  também aumentaram algumas
despesas pontuais do governo, relacionadas à manutenção, como por exemplo os
dois “totens” de avaliação que foram implantados na UPA e no PA Morumbi; QUE
outro exemplo também foi a aquisição do móvel que foi destinado para a Guarda
Municipal para a guarda das armas de fogo, a pedido do Secretário de Segurança
CLEUMAR;  QUE  também  algumas  câmeras  foram  instaladas  por  ocasião  da
reforma (mutirão) do PA Morumbi; QUE ainda em outra situação foram compradas
quatro roçadeiras para limpeza de postos de saúde, a pedido da MARLI; QUE
tanto o CLEUMAR quanto a MARLI tinham ciência da origem do dinheiro utilizados
nesses casos; QUE enfim, nessas situações pontuais,  que daria algum retorno
político ao governo, o recurso que possibilitou a compra de tais objetos citados
saíram do caixa do colaborador, pois se fosse esperar pelas vias regulares, não se
daria de forma ágil;  QUE tais compras não eram registradas em nenhum local,
simplesmente retirava o dinheiro do seu caixa e efetuava a compra;  QUE que
todas as pessoas envolvidas no governo de uma certa forma já sabiam que o
colaborador era a pessoa certa para resolver tal tipo de situação pontual; QUE o
próprio RENI já deixava isso bem claro para as pessoas de confiança, de que o
colaborador era o responsável pelo caixa dois do governo. 

Assim, restou demonstrado que os denunciados FERNANDO HENRIQUE

TRICHES  DUSO,  RICARDO  ANDRADE,  MELQUIZEDEQUE  DA SILVA  FERREIRA

CORREA SOUZA, LUIZ CARLOS ALVES, GERALDO GENTIL BIESEK,  RENI CLÓVIS

DE SOUZA PEREIRA e MAHMOUD AHMAD JOMAA, aderindo à vontade um dos outros,

concorreram  para  o  delito  de  corrupção  passiva,  tendo  a  denunciada  ROSÂNGELA

SCHUSTER praticado o delito de corrupção ativa.

A materialidade dos delitos previstos nos artigos 317 e 333, ambos do

Código  Penal  restou  devidamente  demonstrada  pelos  termos  de  declaração  da

colaboração premiada de  MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA,

pelas provas de corroboração juntadas pelo colaborador, contrato firmado pela pessoa

jurídica  com  o  Município  de  Foz  do  Iguaçu/PR  e  respectivos  comprovantes  de

pagamentos,  bem  como  pelo  acordo  de  transação  celebrado  pela  FUNDAÇÃO

MUNICIPAL  DE  SAÚDE  DE  FOZ  DO  IGUAÇU  e  LAVANDERIA SCHUSTER  LTDA.

(LAVANDERIA ROSE'S).

A autoria recai sobre os denunciados:
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a)  FERNANDO  HENRIQUE  TRICHES  DUSO,  GERALDO  GENTIL

BIESEK, LUIZ CARLOS ALVES, MAHMOUD AHMAD JOMAA, MELQUIZEDEQUE DA

SILVA FERREIRA CORREA SOUZA, RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA e RICARDO

ANDRADE: artigo 317, do Código Penal;

b) ROSÂNGELA SCHUSTER: artigo 333, do Código Penal.

6.2  DOS  CRIMES  DE  CORRUPÇÃO  ATIVA  E  PASSIVA  –  LABORATÓRIO  DE

PATOLOGIA CLÍNICA BIOCENTER –  ARTIGOS  317  E  333,  AMBOS DO CÓDIGO

PENAL

Denunciados:  RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA  PEREIRA,  FERNANDO  HENRIQUE  TRICHES  DUSO,

MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA, LUIZ CARLOS ALVES, GERALDO GENTIL

BIESEK, MAHMOUD  AHMAD  JOMAA,  RICARDO  ANDRADE,  EVANDRO  HENRIQUE  FREIRE  e

MAURÍCIO IOPP

Entre os meses de março e agosto de 2015,  no Município  de Foz do

Iguaçu/PR,  os  denunciados  FERNANDO  HENRIQUE  TRICHES  DUSO,  RICARDO

ANDRADE,  RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA  PEREIRA,  MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA

FERREIRA CORREA SOUZA, LUIZ CARLOS ALVES,  GERALDO GENTIL BIESEK e

MAHMOUD AHMAD JOMAA, com vontade e consciência, mediante prévio conluio, com

comunhão de esforços e identidade de propósitos, em virtude da condição de funcionários

públicos que ostentavam os primeiros, solicitaram por, no mínimo duas vezes, em proveito

próprio e alheio, vantagem indevida, consistente em 10% do valor total das faturas/notas

de serviço que foram pagas à pessoa jurídica JOÃO MICHELS FREIRE LABORATÓRIO

DE  ANÁLISES  CLÍNICAS  S/S  –  EPP.  (LABORATÓRIO  BIOCENTER)  com  valores

advindos da devolução de verbas da Câmara dos Vereadores à Prefeitura. Nas mesmas

circunstâncias, os  denunciados  EVANDRO  HENRIQUE  FREIRE  e MAURÍCIO  IOPP,

sócio-administrador e diretor respectivamente da referida pessoa jurídica, com vontade e
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consciência, mediante  prévio  conluio,  com  comunhão  de  esforços  e  identidade  de

propósitos, prometeram e pagaram a vantagem indevida acima descrita.

Em meados de março de 2015, o Presidente da Câmara dos Vereadores

FERNANDO HENRIQUE TRICHES DUSO e o servidor  público  RICARDO ANDRADE

procuraram  o  então  Secretário  de  Tecnologia  da  Informação,  MELQUIZEDEQUE  DA

SILVA  FERREIRA  CORREA  SOUZA, para  operacionalizar  a  devolução  da  verba

excedente da Câmara dos Vereadores de Foz do Iguaçu/PR para a Prefeitura, com o

objetivo de que todos obtivessem vantagem indevida. Assim, para dar efetividade a tal

ilicitude,  MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA  FERREIRA  CORREA  SOUZA,  com  o

consentimento  e  adesão  do  Prefeito  à  época RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA PEREIRA,

selecionou empresas que possuíam contrato com a Prefeitura de Foz do Iguaçu/PR ou

com a Fundação Municipal de Saúde e que estavam com o pagamento atrasado. Ato

contínuo determinou que se estabelecesse contato com tais pessoas jurídicas, o que foi

levado a efeito por MAHMOUD AHMAD JOMAA.

Dentre  essas  empresas,  o  denunciado  MAHMOUD  AHMAD  JOMAA

contactou a  pessoa jurídica  JOÃO MICHELS FREIRE LABORATÓRIO DE ANÁLISES

CLÍNICAS  S/S  -  EPP.,  que  possui  como  sócio-administrador  EVANDRO  HENRIQUE

FREIRE e como diretor responsável MAURÍCIO IOPP.

Importante  salientar  que  MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA  FERREIRA

CORREA SOUZA já  tinha  um prévio  acordo  criminoso  com a pessoa  jurídica  JOÃO

MICHELS FREIRE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS S/S – EPP. de repasse de

10% sobre o valor de cada pagamento como vantagem indevida, que servia para financiar

o “caixa” da ORCRIM e será objeto da denúncia em imputação própria. Nesse prévio

ajuste, os recursos para o pagamento do laboratório eram da própria Prefeitura. Ocorre

que era comum a falta de recursos próprios da Prefeitura o que acarretava o atraso dos

pagamentos. Assim,  MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA, com
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prévia  ciência  e  autorização  do  então  Prefeito  RENI  CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA,

vislumbrou a oportunidade de utilizar a verba devolvida pela Câmara de Vereadores para

o pagamento das faturas/notas de serviços do laboratório.

A liberação de tais valores pela Prefeitura, para que a Fundação Municipal

de Saúde pudesse efetuar o pagamento, contava com a participação de LUIZ CARLOS

ALVES, por este ser o servidor  público responsável pelo pagamento dos empenhos do

Município de Foz do Iguaçu/PR. O servidor,  além de possuir conhecimento do acordo

escuso, também aderiu às condutas praticadas pela ORCRIM, e avisava o denunciado

MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA  FERREIRA  CORREA  SOUZA, logo  em  seguida  à

transferência dos valores da Câmara de Vereadores à Prefeitura Municipal. Ato contínuo,

repassava a verba da Prefeitura para a Fundação Municipal de Saúde, a fim de que o

pactuado pudesse ser devidamente cumprido.

Depois  de  os  valores  aportarem na  Fundação  Municipal  de  Saúde,  o

Diretor-Presidente à época, o denunciado  GERALDO GENTIL BIESEK determinava a

realização do pagamento às empresas previamente ajustadas, atendendo a determinação

do denunciado  MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA,  uma vez

que estava ciente de todo acordo delituoso, do qual aderiu.

Após o pagamento, o sócio-administrador e o diretor da pessoa jurídica

JOÃO  MICHELS  FREIRE  LABORATÓRIO  DE  ANÁLISES  CLÍNICAS  S/S  -  EPP.,

EVANDRO  HENRIQUE  FREIRE  e MAURÍCIO  IOPP,  respectivamente, efetuaram  o

repasse da “propina” acordada originalmente aos denunciados, devolvendo a eles o valor

de  10%  da  quantia  recebida.  No  entanto,  invés  de  MELQUIZEDEQUE  DA SILVA

FERREIRA CORREA SOUZA aportar os 10% ao caixa do “mensalinho”, abriu mão de

5%,  para  que  fossem  repassados  a  FERNANDO  HENRIQUE  TRICHES  DUSO e

RICARDO ANDRADE.
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EVANDRO  HENRIQUE  FREIRE  e MAURÍCIO  IOPP entregaram  os

valores combinados a título de “propina” a  MAHMOUD AHMAD JOMAA que, em seu

consultório odontológico, repassou a MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA

SOUZA.  Este,  por  sua  vez,  entregou  a  RICARDO  ANDRADE,  responsável  pelo

pagamento ao denunciado FERNANDO HENRIQUE TRICHES DUSO.

Toda a prática errante é narrada pelo denunciado MELQUIZEDEQUE DA

SILVA FERREIRA CORREA SOUZA, no Termo “EMPRESAS AGUIAR E BIOCENTER –

RETORNO CÂMARA”:

QUE, entre março e agosto de 2015, o colaborador efetuou alguns pagamentos
(de  duas  a  três  vezes)  às  empresas  AGUIAR  e  BIOCENTER,  com  valores
retornados da Câmara de Vereadores em virtude  da falta de recursos financeiros
da Prefeitura Municipal; QUE mesmo tendo sido acordado em dezembro de 2014,
o  repasse  de  10%  (por  cento)  para  a  composição  do  caixa  do  colaborador,
sustentando as operações do “mensalinho”, pagamentos a GERALDO BIESEK,
entre outras despesas,  o colaborador reduziu a porcentagem para 5% (por cento),
e os outros 5% (por cento) eram repassados a RICARDINHO e, em seguida, a
FERNANDO DUSO, a fim de não perder prestígio junto ao Presidente da Câmara
de Vereadores e manutenção do retorno das verbas da Câmara de Vereadores;
QUE JOMAA (dentista)  não  era beneficiado  com esses  valores,  acreditando  o
colaborador  que  o  mesmo  já  tinha  outras  tratativas  envolvendo  as  empresas
supracitadas.

Denota-se  que  a  prática  errante  envolvendo  o  retorno  de  verbas  da

Câmara  Municipal  é  narrada  também  no  Termo  “OPERAÇÃO  CÂMARA  DOS

VEREADORES  –  O  RETORNO”,  onde  o  colaborador  MELQUIZEDEQUE  DA SILVA

FERREIRA CORREA SOUZA esclareceu:

QUE essa operação ocorreu em virtude do presidente da câmara eleito na época,
o  FERNANDO DUSO,  ter  percebido  que  o  colaborador  vinha  cumprindo  com
presteza os acordos envolvendo o pagamento do “mensalinho” aos vereadores;
QUE com isso ele viu que a pessoa do colaborador reunia todas as condições
necessárias  para  operar  o  “retorno”  dos  recursos  não  gastos  na  câmara  de
vereadores;  QUE  explicando,  existe  um  percentual  mensal  do  orçamento  da
prefeitura para custeio de despesas da câmara de vereadores e dentro desse
valor existia uma sobra mensal, ou seja, valor que não era gasto dentro dessa total
de recurso destinado à câmara; QUE essa sobra mensal era na ordem de 350 a
500 mil reais por mês; QUE nas outras administrações, tal sobra era devolvida em
duas ou três parcelas anuais, no máximo; QUE ocorreu que em uma oportunidade
o RENI solicitou ao colaborador o valor de quinhentos mil reais para uma ajuda na
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secretaria de saúde, acreditando o colaborador que tal valor seria destinado para a
reforma do local do banco de leite; QUE já existia um acordo anterior de retorno
desse valor da ‘sobra’ entre RENI e FERNANDO DUSO, sendo que tal acordo não
veio a ser cumprido pelo RENI; QUE em razão dessa ‘pedalada’ do RENI, em
meados de março de 2015, o DUSO e o RICARDO ANDRADE, conhecido como
“RICARDINHO,  procuraram  o  colaborador  para  ver  a  possibilidade  de
operacionalizar  “o  retorno”  mensal  dessas  “sobras”  da  câmara  de  vereadores;
QUE dessa sobra, o colaborador deveria viabilizar um “retorno” financeiro para o
DUSO;  QUE o  colaborador  solicitou  dois  dias  de  prazo  para  poder  ver  quais
seriam as empresas que poderiam ser envolvidas nesse esquema, visto que via
de  regra  os  percentuais  que  já  operava  com  as  empresas  retornavam
integralmente  para  o  caixa do colaborador,  sendo que  do modo que  o DUSO
propôs, obviamente ele teria uma significativa participação; QUE portanto, fez uma
sondagem, sendo que uma das primeiras pessoas que procurou foi  o NILTON
BECKERS,  mas  não  chegaram  a  um  acordo,  pois  ele  precisaria  aumentar  o
percentual  de  repasse  ou  ainda  superfaturar  mais  as  suas  obras,  então  não
chegaram a um número que ficasse interessante para ambos os lados, tanto o
lado do caixa do colaborador como o do “retorno” do FERNANDO DUSO; QUE
então procurou o JOMAA/DENTISTA, pois o colaborador tinha a informação que
algumas empresas que prestaram serviço para o  hospital  municipal  na gestão
“TULIO  BANDEIRA”,  estavam  com  dificuldades  de  recebimento  dos  serviços
prestados, algumas até em fase de cobrança judicial; QUE então o colaborador
procurou  o  JOMAA para  que  este  procurasse  tais  empresas  e  realizasse  as
tratativas  para  saldar  tais  dívidas,  com  a  contrapartida  de  pagamento  pelas
empresas dos “percentuais” ao colaborador, que logo explicará; QUE após essa
sondagem, houve uma confraternização na casa do TELLES, policial civil, onde lá
se encontravam o FERNANDO DUSO e o RICARDINHO; QUE nessa ocasião
fecharam literalmente as condições que se daria “o retorno” deles, que seria por
negócio  executado;  QUE   por  exemplo,  as  empresas  que  o  colaborador
conseguisse um percentual de retorno de 20%, 10% retornaria para RICARDINHO
e FERNANDO DUSO, ao passo que 10% retornariam para o caixa do colaborador
para operar o pagamento de propina a vereadores, dentre outros; QUE então não
seria  um  valor  fixo,  mas  por  negócio  realizado;  QUE  esse  foi  o  máximo  do
percentual que o colaborador conseguiu obter  junto às empresas que estavam
mais atrasadas e na iminência de entrar com processo judicial; QUE as empresas
que estavam em litigio,  conseguiu  obter  em torno  de  15%;  QUE em algumas
oportunidades, como o colaborador não tinha o recurso da própria prefeitura para
pagamento do laboratório BIOCENTER e alimentação AGUIAR REFEIÇÕES, pois
o percentual nesses casos era de 10% já negociados anteriormente, realizou o
pagamento para tais empresas, abrindo mão de 5% para acalmá-los e repassava
os outros 5% repassava para o DUSO; QUE essas operações ocorreram de março
de 2015 a agosto de 2015; QUE então todos os “retornos” que ocorreram da conta
da câmara municipal para a conta de recursos livres da prefeitura, foram utilizados
para essa  operação; QUE o CAL ajudava o colaborador a operar isso, pois o
RICARDINHO avisava o colaborador quando o proveniente da sobra da câmara já
estava disponível, ao passo que o CAL confirmava a entrada desse valor na conta
da prefeitura; QUE por sua vez, o colaborador somava isso com alguns recursos
que já enviaria para o hospital, ato contínuo informando a ELENIR LORINI sobre
quais seriam as empresas beneficiadas; QUE tirando o laboratório BIOCENTER e
alimentação AGUIAR REFEIÇÕES, onde já existia um outro acordo, as outras três
que  foram  operadas  nesse  esquema,  quem  intermediou  a  negociação  o
JOMAA/DENTISTA; QUE dessa operação, o colaborador retornava para o JOMAA
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o percentual de 2%; QUE tal valor era calculado não do percentual de 20%, mas
em cima da totalidade do valor; QUE por exemplo, da lavanderia ROSE, que já
tinha uma ação judicial, o colaborador tentou estabelecer em 20%, ao passo que o
JOMAA estabeleceria em 22%, ficando os dois porcento pra ele; QUE entretanto,
nesse  caso  da  ROSE,  como  o  escritório  de  advocacia  já  havia  entrado  com
alguma providência judicial e não abriria mão de sua parte, ficou estabelecido em
15% o retorno a colaborador, sendo negociado pelo JOMAA com a empresa em
17%, pois teria os 2% dele; QUE desses 15%, 7,5% para o caixa do colaborador e
7,5% ao Ricardinho e o Fernando Duso; QUE voltando a falar sobre a reunião em
que ficou estabelecido o ‘retorno’,  o DUSO e o RICARDINHO deram conta ao
colaborador acerca de uma dificuldade financeira em razão de uma dívida com
alguns outros vereadores e esse ‘retorno’ seria destinado a saldar tal débito; QUE
tal débito com alguns demais vereadores era em decorrência de um acordo que
ele – DUSO – estabeleceu para que houvesse votos a seu favor para que fosse
eleito  presidente  da câmara,  o  que  de fato  ocorreu,  foi  eleito;  QUE então  ele
mencionou  que  em  razão  disso  restou  uma  dívida  com  BENI  RODRIGUES,
GESSANI, RUDINEI DE MOURA, PAULO ROCHA, LUIZ QUEIROGA E EDÍLIO
DALLAGNOL e mais alguns outros nomes mencionados dos quais não se recorda
no momento;  QUE ainda,  teve conhecimento que outra  parte  dos recursos do
“retorno”  também  foram  destinados  a  uma  obra  residencial  do  presidente  da
câmara em um condomínio de luxo de Foz do Iguaçu/PR; QUE explica que em
uma reunião  que  tiveram na  residência  do pai  do  Fernando Duso,  que  ficava
situada no Condomínio Iguassu Green Vilagge, situado na Rua Odulvado Viana, n
1201,  em  tal  oportunidade  o  próprio  DUSO  mostrou  ao  colaborador  uma
construção nesse mesmo condomínio e comentou que os recursos provenientes
do ‘retorno’ também seriam destinados a dar prosseguimento e finalizar essa obra
que  lhe  pertencia;  QUE  sobre  situações  envolvendo  votação  na  câmara  de
vereadores,  começou a explicar  que,  em caso  de empate,  como o presidente
somente  possuí  voto  de  ‘minerva’,  acredita  que  o  DUSO votaria  favorável  ao
governo, devido ao cumprimento do acordo do “retorno” por parte do colaborador;
QUE enfim, o RENI tinha conhecimento que essa operação envolvendo o “retorno”
era realizada; QUE a única coisa que o RENI indagou ao colaborador era se tal
operação  manteria  o  caixa  para  pagamento  do  GERALDO  BIESEK  e  o
‘mensalinho’, além de outras despesas operacionais menores e algumas contas
pessoais dele - RENI; QUE na verdade, com essa operação houve um aumento
do caixa do colaborador;  QUE por conseguinte,  também aumentaram algumas
despesas pontuais do governo, relacionadas à manutenção, como por exemplo os
dois “totens” de avaliação que foram implantados na UPA e no PA Morumbi; QUE
outro exemplo também foi a aquisição do móvel que foi destinado para a Guarda
Municipal para a guarda das armas de fogo, a pedido do Secretário de Segurança
CLEUMAR;  QUE  também  algumas  câmeras  foram  instaladas  por  ocasião  da
reforma (mutirão) do PA Morumbi; QUE ainda em outra situação foram compradas
quatro roçadeiras para limpeza de postos de saúde, a pedido da MARLI; QUE
tanto o CLEUMAR quanto a MARLI tinham ciência da origem do dinheiro utilizados
nesses casos; QUE enfim, nessas situações pontuais,  que daria algum retorno
político ao governo, o recurso que possibilitou a compra de tais objetos citados
saíram do caixa do colaborador, pois se fosse esperar pelas vias regulares, não se
daria de forma ágil;  QUE tais compras não eram registradas em nenhum local,
simplesmente retirava o dinheiro do seu caixa e efetuava a compra;  QUE que
todas as pessoas envolvidas no governo de uma certa forma já sabiam que o
colaborador era a pessoa certa para resolver tal tipo de situação pontual; QUE o
próprio RENI já deixava isso bem claro para as pessoas de confiança, de que o
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colaborador era o responsável pelo caixa dois do governo.

Assim, restou demonstrado que os denunciados FERNANDO HENRIQUE

TRICHES  DUSO,  RICARDO  ANDRADE,  RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA  PEREIRA,

MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA, LUIZ  CARLOS ALVES,

GERALDO GENTIL BIESEK e MAHMOUD AHMAD JOMAA, aderindo a vontade um dos

outros,  concorreram  para  o  desvio  de  dinheiro  público  de  que  tinham  a  posse,  na

qualidade  de  funcionários  públicos  que  ostentavam  os  primeiros,  elaborando  e

materializando um acordo criminoso para a obtenção de vantagem indevida prometida e

paga por EVANDRO HENRIQUE FREIRE e MAURÍCIO IOPP.

A materialidade dos delitos previstos nos artigos 317 e 333, ambos do

Código  Penal  restou  devidamente  demonstrada  pelos  termos  de  declaração  da

colaboração premiada de  MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA,

pelas provas de corroboração juntadas pelo colaborador, contrato firmado pela pessoa

jurídica com a administração pública e respectivos comprovantes de pagamentos.

A autoria recai sobre os denunciados:

a)  FERNANDO  HENRIQUE  TRICHES  DUSO,  GERALDO  GENTIL

BIESEK,  LUIZ CARLOS ALVES, MAHMOUD AHMAD JOMAA, MELQUIZEDEQUE DA

SILVA FERREIRA CORREA SOUZA, RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA e RICARDO

ANDRADE: artigo 317, do Código Penal (por duas vezes);

b) EVANDRO HENRIQUE FREIRE  e MAURÍCIO IOPP:  artigo 333,  do

Código Penal (por duas vezes).

6.3  DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA –  AGUIAR  REFEIÇÕES –
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ARTIGOS 317 E 333, AMBOS DO CÓDIGO PENAL

Denunciados:  RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA  PEREIRA,  FERNANDO  HENRIQUE  TRICHES  DUSO,

MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA, LUIZ CARLOS ALVES, GERALDO GENTIL

BIESEK, MAHMOUD AHMAD JOMAA, RICARDO ANDRADE e JEFERSON ANTÔNIO AGUIAR

Entre os meses de março e agosto de 2015,  no Município  de Foz do

Iguaçu/PR,  os  denunciados  FERNANDO  HENRIQUE  TRICHES  DUSO,  RICARDO

ANDRADE,  RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA  PEREIRA,  MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA

FERREIRA CORREA SOUZA, LUIZ CARLOS ALVES,  GERALDO GENTIL BIESEK e

MAHMOUD AHMAD JOMAA, com vontade e consciência, mediante prévio conluio, com

comunhão de esforços e identidade de propósitos, em virtude da condição de funcionários

públicos que ostentavam os primeiros, solicitaram por, no mínimo duas vezes, em proveito

próprio e alheio, vantagem indevida, consistente em 10% do valor total das faturas/notas

de serviço que foram pagas à pessoa jurídica AGUIAR REFEIÇÕES – ME. com valores

advindos da devolução de verbas da Câmara dos Vereadores à Prefeitura. Nas mesmas

circunstâncias, o  denunciado  JEFERSON ANTÔNIO AGUIAR,  proprietário  da  referida

pessoa jurídica,  com vontade e consciência, prometeu e  pagou a  vantagem indevida

acima referida.

Em meados de março de 2015, o Presidente da Câmara dos Vereadores

FERNANDO HENRIQUE TRICHES DUSO e o servidor  público  RICARDO ANDRADE

procuraram  o  então  Secretário  de  Tecnologia  da  Informação,  MELQUIZEDEQUE  DA

SILVA  FERREIRA  CORREA  SOUZA, para  operacionalizar  a  devolução  da  verba

excedente da Câmara dos Vereadores de Foz do Iguaçu/PR para a Prefeitura, com o

objetivo de que todos obtivessem vantagem indevida. Assim, para dar efetividade a tal

ilicitude,  MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA  FERREIRA  CORREA  SOUZA,  com  o

consentimento  e  adesão  do  Prefeito  à  época RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA PEREIRA,

selecionou empresas que possuíam contrato com a Prefeitura de Foz do Iguaçu/PR ou

com a Fundação Municipal de Saúde e que estavam com o pagamento atrasado. Ato
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contínuo determinou que se estabelecesse contato com tais pessoas jurídicas, o que foi

levado a efeito por MAHMOUD AHMAD JOMAA.

Dentre  essas  empresas,  o  denunciado  MAHMOUD  AHMAD  JOMAA

contactou a pessoa jurídica AGUIAR REFEIÇÕES – ME., que possui como proprietário

JEFERSON ANTÔNIO AGUIAR.

Importante  salientar  que  MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA  FERREIRA

CORREA SOUZA já tinha um prévio acordo criminoso com a pessoa jurídica  AGUIAR

REFEIÇÕES – ME. de repasse de 10% sobre o valor de cada pagamento como vantagem

indevida, que servia para financiar o “caixa” da ORCRIM e será objeto da denúncia em

imputação própria. Nesse prévio ajuste, os recursos para o pagamento eram da própria

Prefeitura.  Ocorre  que  era  comum  a  falta  de  recursos  próprios  da  Prefeitura  o  que

acarretava o atraso dos pagamentos. Assim,  MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA

CORREA SOUZA, com prévia ciência e autorização do então Prefeito RENI CLÓVIS DE

SOUZA PEREIRA, vislumbrou a oportunidade de utilizar a verba devolvida pela Câmara

de Vereadores para o pagamento das faturas/notas de serviços da AGUIAR REFEIÇÕES

– ME.

A liberação de tais valores pela Prefeitura, para que a Fundação Municipal

de Saúde pudesse efetuar o pagamento, contava com a participação de LUIZ CARLOS

ALVES, por este ser o servidor  público responsável pelo pagamento dos empenhos do

Município de Foz do Iguaçu/PR. O servidor,  além de possuir conhecimento do acordo

escuso, também aderiu às condutas praticadas pela ORCRIM, e avisava o denunciado

MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA  FERREIRA  CORREA  SOUZA, logo  em  seguida  à

transferência dos valores da Câmara de Vereadores à Prefeitura Municipal. Ato contínuo,

repassava a verba da Prefeitura para a Fundação Municipal de Saúde, a fim de que o

pactuado pudesse ser devidamente cumprido.
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Depois  de  os  valores  aportarem na  Fundação  Municipal  de  Saúde,  o

Diretor-Presidente à época, o denunciado  GERALDO GENTIL BIESEK determinava a

realização do pagamento às empresas previamente ajustadas, atendendo a determinação

do denunciado  MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA,  uma vez

que estava ciente de todo acordo delituoso, do qual aderiu.

Após  o  pagamento,  o  sócio-administrador  da  empresa  AGUIAR

REFEIÇÕES – ME.,  JEFERSON ANTÔNIO AGUIAR, efetuou o repasse da “propina”

acordada originalmente aos denunciados, devolvendo a eles o valor de 10% da quantia

recebida.  No  entanto,  invés  de  MELQUIZEDEQUE  DA SILVA FERREIRA CORREA

SOUZA aportar os 10% ao caixa do “mensalinho”, abriu mão de 5%, para que fossem

repassados a FERNANDO HENRIQUE TRICHES DUSO e RICARDO ANDRADE.

JEFERSON ANTÔNIO AGUIAR entregou os valores combinados a título

de  “propina”  a  MAHMOUD AHMAD  JOMAA que  repassou  a  MELQUIZEDEQUE DA

SILVA  FERREIRA  CORREA  SOUZA.  Este,  por  sua  vez,  entregou  a  RICARDO

ANDRADE,  responsável  pelo  pagamento  ao  denunciado  FERNANDO  HENRIQUE

TRICHES DUSO.

Toda a prática errante é narrada pelo denunciado MELQUIZEDEQUE DA

SILVA FERREIRA CORREA SOUZA, no Termo “EMPRESAS AGUIAR E BIOCENTER –

RETORNO CÂMARA”:

QUE, entre março e agosto de 2015, o colaborador efetuou alguns pagamentos
(de  duas  a  três  vezes)  às  empresas  AGUIAR  e  BIOCENTER,  com  valores
retornados da Câmara de Vereadores em virtude  da falta de recursos financeiros
da Prefeitura Municipal; QUE mesmo tendo sido acordado em dezembro de 2014,
o  repasse  de  10%  (por  cento)  para  a  composição  do  caixa  do  colaborador,
sustentando as operações do “mensalinho”, pagamentos a GERALDO BIESEK,
entre outras despesas,  o colaborador reduziu a porcentagem para 5% (por cento),
e os outros 5% (por cento) eram repassados a RICARDINHO e, em seguida, a
FERNANDO DUSO, a fim de não perder prestígio junto ao Presidente da Câmara
de Vereadores e manutenção do retorno das verbas da Câmara de Vereadores;
QUE JOMAA (dentista)  não  era beneficiado  com esses  valores,  acreditando  o
colaborador  que  o  mesmo  já  tinha  outras  tratativas  envolvendo  as  empresas
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supracitadas.

Denota-se  que  a  prática  errante  envolvendo  o  retorno  de  verbas  da

Câmara  Municipal  é  narrada  também  no  Termo  “OPERAÇÃO  CÂMARA  DOS

VEREADORES  –  O  RETORNO”,  onde  o  colaborador  MELQUIZEDEQUE  DA SILVA

FERREIRA CORREA SOUZA esclareceu:

QUE essa operação ocorreu em virtude do presidente da câmara eleito na época,
o  FERNANDO DUSO,  ter  percebido  que  o  colaborador  vinha  cumprindo  com
presteza os acordos envolvendo o pagamento do “mensalinho” aos vereadores;
QUE com isso ele viu que a pessoa do colaborador reunia todas as condições
necessárias  para  operar  o  “retorno”  dos  recursos  não  gastos  na  câmara  de
vereadores;  QUE  explicando,  existe  um  percentual  mensal  do  orçamento  da
prefeitura para custeio de despesas da câmara de vereadores e dentro desse
valor existia uma sobra mensal, ou seja, valor que não era gasto dentro dessa total
de recurso destinado à câmara; QUE essa sobra mensal era na ordem de 350 a
500 mil reais por mês; QUE nas outras administrações, tal sobra era devolvida em
duas ou três parcelas anuais, no máximo; QUE ocorreu que em uma oportunidade
o RENI solicitou ao colaborador o valor de quinhentos mil reais para uma ajuda na
secretaria de saúde, acreditando o colaborador que tal valor seria destinado para a
reforma do local do banco de leite; QUE já existia um acordo anterior de retorno
desse valor da ‘sobra’ entre RENI e FERNANDO DUSO, sendo que tal acordo não
veio a ser cumprido pelo RENI; QUE em razão dessa ‘pedalada’ do RENI, em
meados de março de 2015, o DUSO e o RICARDO ANDRADE, conhecido como
“RICARDINHO,  procuraram  o  colaborador  para  ver  a  possibilidade  de
operacionalizar  “o  retorno”  mensal  dessas  “sobras”  da  câmara  de  vereadores;
QUE dessa sobra, o colaborador deveria viabilizar um “retorno” financeiro para o
DUSO;  QUE o  colaborador  solicitou  dois  dias  de  prazo  para  poder  ver  quais
seriam as empresas que poderiam ser envolvidas nesse esquema, visto que via
de  regra  os  percentuais  que  já  operava  com  as  empresas  retornavam
integralmente  para  o  caixa do colaborador,  sendo que  do modo que  o DUSO
propôs, obviamente ele teria uma significativa participação; QUE portanto, fez uma
sondagem, sendo que uma das primeiras pessoas que procurou foi  o NILTON
BECKERS,  mas  não  chegaram  a  um  acordo,  pois  ele  precisaria  aumentar  o
percentual  de  repasse  ou  ainda  superfaturar  mais  as  suas  obras,  então  não
chegaram a um número que ficasse interessante para ambos os lados, tanto o
lado do caixa do colaborador como o do “retorno” do FERNANDO DUSO; QUE
então procurou o JOMAA/DENTISTA, pois o colaborador tinha a informação que
algumas empresas que prestaram serviço para o  hospital  municipal  na gestão
“TULIO  BANDEIRA”,  estavam  com  dificuldades  de  recebimento  dos  serviços
prestados, algumas até em fase de cobrança judicial; QUE então o colaborador
procurou  o  JOMAA para  que  este  procurasse  tais  empresas  e  realizasse  as
tratativas  para  saldar  tais  dívidas,  com  a  contrapartida  de  pagamento  pelas
empresas dos “percentuais” ao colaborador, que logo explicará; QUE após essa
sondagem, houve uma confraternização na casa do TELLES, policial civil, onde lá
se encontravam o FERNANDO DUSO e o RICARDINHO; QUE nessa ocasião
fecharam literalmente as condições que se daria “o retorno” deles, que seria por
negócio  executado;  QUE   por  exemplo,  as  empresas  que  o  colaborador
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conseguisse um percentual de retorno de 20%, 10% retornaria para RICARDINHO
e FERNANDO DUSO, ao passo que 10% retornariam para o caixa do colaborador
para operar o pagamento de propina a vereadores, dentre outros; QUE então não
seria  um  valor  fixo,  mas  por  negócio  realizado;  QUE  esse  foi  o  máximo  do
percentual que o colaborador conseguiu obter  junto às empresas que estavam
mais atrasadas e na iminência de entrar com processo judicial; QUE as empresas
que estavam em litigio,  conseguiu  obter  em torno  de  15%;  QUE em algumas
oportunidades, como o colaborador não tinha o recurso da própria prefeitura para
pagamento do laboratório BIOCENTER e alimentação AGUIAR REFEIÇÕES, pois
o percentual nesses casos era de 10% já negociados anteriormente, realizou o
pagamento para tais empresas, abrindo mão de 5% para acalmá-los e repassava
os outros 5% repassava para o DUSO; QUE essas operações ocorreram de março
de 2015 a agosto de 2015; QUE então todos os “retornos” que ocorreram da conta
da câmara municipal para a conta de recursos livres da prefeitura, foram utilizados
para essa  operação; QUE o CAL ajudava o colaborador a operar isso, pois o
RICARDINHO avisava o colaborador quando o proveniente da sobra da câmara já
estava disponível, ao passo que o CAL confirmava a entrada desse valor na conta
da prefeitura; QUE por sua vez, o colaborador somava isso com alguns recursos
que já enviaria para o hospital, ato contínuo informando a ELENIR LORINI sobre
quais seriam as empresas beneficiadas; QUE tirando o laboratório BIOCENTER e
alimentação AGUIAR REFEIÇÕES, onde já existia um outro acordo, as outras três
que  foram  operadas  nesse  esquema,  quem  intermediou  a  negociação  o
JOMAA/DENTISTA; QUE dessa operação, o colaborador retornava para o JOMAA
o percentual de 2%; QUE tal valor era calculado não do percentual de 20%, mas
em cima da totalidade do valor; QUE por exemplo, da lavanderia ROSE, que já
tinha uma ação judicial, o colaborador tentou estabelecer em 20%, ao passo que o
JOMAA estabeleceria em 22%, ficando os dois porcento pra ele; QUE entretanto,
nesse  caso  da  ROSE,  como  o  escritório  de  advocacia  já  havia  entrado  com
alguma providência judicial e não abriria mão de sua parte, ficou estabelecido em
15% o retorno a colaborador, sendo negociado pelo JOMAA com a empresa em
17%, pois teria os 2% dele; QUE desses 15%, 7,5% para o caixa do colaborador e
7,5% ao Ricardinho e o Fernando Duso; QUE voltando a falar sobre a reunião em
que ficou estabelecido o ‘retorno’,  o DUSO e o RICARDINHO deram conta ao
colaborador acerca de uma dificuldade financeira em razão de uma dívida com
alguns outros vereadores e esse ‘retorno’ seria destinado a saldar tal débito; QUE
tal débito com alguns demais vereadores era em decorrência de um acordo que
ele – DUSO – estabeleceu para que houvesse votos a seu favor para que fosse
eleito  presidente  da câmara,  o  que  de fato  ocorreu,  foi  eleito;  QUE então  ele
mencionou  que  em  razão  disso  restou  uma  dívida  com  BENI  RODRIGUES,
GESSANI, RUDINEI DE MOURA, PAULO ROCHA, LUIZ QUEIROGA E EDÍLIO
DALLAGNOL e mais alguns outros nomes mencionados dos quais não se recorda
no momento;  QUE ainda,  teve conhecimento que outra  parte  dos recursos do
“retorno”  também  foram  destinados  a  uma  obra  residencial  do  presidente  da
câmara em um condomínio de luxo de Foz do Iguaçu/PR; QUE explica que em
uma reunião  que  tiveram na  residência  do pai  do  Fernando Duso,  que  ficava
situada no Condomínio Iguassu Green Vilagge, situado na Rua Odulvado Viana, n
1201,  em  tal  oportunidade  o  próprio  DUSO  mostrou  ao  colaborador  uma
construção nesse mesmo condomínio e comentou que os recursos provenientes
do ‘retorno’ também seriam destinados a dar prosseguimento e finalizar essa obra
que  lhe  pertencia;  QUE  sobre  situações  envolvendo  votação  na  câmara  de
vereadores,  começou a explicar  que,  em caso  de empate,  como o presidente
somente  possuí  voto  de  ‘minerva’,  acredita  que  o  DUSO votaria  favorável  ao
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governo, devido ao cumprimento do acordo do “retorno” por parte do colaborador;
QUE enfim, o RENI tinha conhecimento que essa operação envolvendo o “retorno”
era realizada; QUE a única coisa que o RENI indagou ao colaborador era se tal
operação  manteria  o  caixa  para  pagamento  do  GERALDO  BIESEK  e  o
‘mensalinho’, além de outras despesas operacionais menores e algumas contas
pessoais dele - RENI; QUE na verdade, com essa operação houve um aumento
do caixa do colaborador;  QUE por conseguinte,  também aumentaram algumas
despesas pontuais do governo, relacionadas à manutenção, como por exemplo os
dois “totens” de avaliação que foram implantados na UPA e no PA Morumbi; QUE
outro exemplo também foi a aquisição do móvel que foi destinado para a Guarda
Municipal para a guarda das armas de fogo, a pedido do Secretário de Segurança
CLEUMAR;  QUE  também  algumas  câmeras  foram  instaladas  por  ocasião  da
reforma (mutirão) do PA Morumbi; QUE ainda em outra situação foram compradas
quatro roçadeiras para limpeza de postos de saúde, a pedido da MARLI; QUE
tanto o CLEUMAR quanto a MARLI tinham ciência da origem do dinheiro utilizados
nesses casos; QUE enfim, nessas situações pontuais,  que daria algum retorno
político ao governo, o recurso que possibilitou a compra de tais objetos citados
saíram do caixa do colaborador, pois se fosse esperar pelas vias regulares, não se
daria de forma ágil;  QUE tais compras não eram registradas em nenhum local,
simplesmente retirava o dinheiro do seu caixa e efetuava a compra;  QUE que
todas as pessoas envolvidas no governo de uma certa forma já sabiam que o
colaborador era a pessoa certa para resolver tal tipo de situação pontual; QUE o
próprio RENI já deixava isso bem claro para as pessoas de confiança, de que o
colaborador era o responsável pelo caixa dois do governo.

Assim, restou demonstrado que os denunciados FERNANDO HENRIQUE

TRICHES  DUSO,  RICARDO  ANDRADE,  RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA  PEREIRA,

MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA, LUIZ  CARLOS ALVES,

GERALDO GENTIL BIESEK e MAHMOUD AHMAD JOMAA, aderindo a vontade um dos

outros,  concorreram  para  o  desvio  de  dinheiro  público  de  que  tinham  a  posse,  na

qualidade  de  funcionários  públicos  que  ostentavam  os  primeiros,  elaborando  e

materializando um acordo criminoso para a obtenção de vantagem indevida prometida e

paga por JEFERSON ANTÔNIO AGUIAR.

A materialidade dos delitos previstos nos artigos 317 e 333, ambos do

Código  Penal  restou  devidamente  demonstrada  pelos  termos  de  declaração  da

colaboração premiada de  MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA,

pelas provas de corroboração juntadas pelo colaborador, contrato firmado pela pessoa

jurídica com a administração pública e respectivos comprovantes de pagamentos.

 Rua Edmundo de Barros, n.º 660, Centro, Foz do Iguaçu/PR, CEP 85.851-120  (45) 3521-4500 E-mail:PRPR-foz@mpf.  mp  .br
121

mailto:mpf-guaira@prpr.mpf.gov.br
mailto:mpf-guaira@prpr.mpf.gov.br
mailto:mpf-guaira@prpr.mpf.gov.br


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR

A autoria recai sobre os denunciados:

a)  FERNANDO  HENRIQUE  TRICHES  DUSO,  GERALDO  GENTIL

BIESEK,  LUIZ CARLOS ALVES, MAHMOUD AHMAD JOMAA, MELQUIZEDEQUE DA

SILVA FERREIRA CORREA SOUZA, RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA e RICARDO

ANDRADE: artigo 317, do Código Penal (por duas vezes);

b) JEFERSON ANTÔNIO AGUIAR: artigo 333, do Código Penal (por duas

vezes).

6.4  DOS  CRIMES  DE  CORRUPÇÃO  ATIVA  E  PASSIVA  –  COT/CENTRO  DE

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA. - EPP. E  HOSPITAL CATARATAS  LTDA. –

ARTIGOS 317 E 333, AMBOS DO CÓDIGO PENAL

Denunciados:  RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA  PEREIRA,  FERNANDO  HENRIQUE  TRICHES  DUSO,

MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA, GILBER DA TRINDADE RIBEIRO, ELOE

STEINMETZ,  LUIZ  CARLOS  ALVES,  MAHMOUD  AHMAD  JOMAA,  JUAREZ  DA SILVA SANTOS,

FAISAL AHMAD JOMAA e RAMON JOÃO CORREA

Em data que não se pode precisar, mas entre fevereiro e março de 2016,

no Município de Foz do Iguaçu/PR, os denunciados FERNANDO HENRIQUE TRICHES

DUSO, RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA

CORREA SOUZA, LUIZ CARLOS ALVES,  GILBER DA TRINDADE RIBEIRO, JUAREZ

DA SILVA SANTOS, ELOE STEINMETZ e MAHMOUD AHMAD JOMAA, com vontade e

consciência,  mediante  prévio  conluio,  com  comunhão  de  esforços  e  identidade  de

propósitos,  na  qualidade  de  funcionários  públicos  que  ostentavam  os  primeiros,

solicitaram, em proveito próprio e alheio, vantagem indevida, consistente em percentual

de 25% dos pagamentos a serem realizados ao Hospital Cataratas e ao COT – Centro de

Ortopedia e Traumatologia Ltda. - EPP., com valores advindos da devolução de verbas da
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Câmara  dos  Vereadores  à  Prefeitura. Nas  mesmas  circunstâncias,  os  denunciados

FAISAL  AHMAD  JOMAA (na  condição  de  representante  e  administrador  do  COT –

Centro  de  Ortopedia  e  Traumatologia  Ltda.  -  EPP.)  e  RAMON  JOÃO  CORREA (na

condição  de  representante  e  administrador  do  HOSPITAL CATARATAS  LTDA.),  com

vontade e consciência, mediante prévio conluio, com comunhão de esforços e identidade

de  propósitos, prometeram  e  pagaram  vantagem  indevida  aos  denunciados  acima

nominados.

Denota-se  que,  entre  fevereiro  e  março  de  2016,  foi  realizada  uma

reunião  entre  FAISAL  AHMAD  JOMAA,  MAHMOUD  AHMAD  JOMAA e

MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA, em que ficou acertado, com

consentimento e adesão do então Prefeito  RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, que o

ora  Presidente  da  Câmara  de  Vereadores  FERNANDO HENRIQUE TRICHES DUSO

repassaria o valor de aproximadamente R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) mensal para

a  Prefeitura,  sendo  que  R$  180.000,00  seriam  para  o  pagamento  do  HOSPITAL

CATARATAS  LTDA.,  na  pessoa  do  denunciado RAMON  JOÃO  CORREA, e  R$

320.000,00 (trezentos  e  vinte  mil  reais)  para  a  clínica  COT –  Centro  de Ortopedia  e

Traumatologia  Ltda.  -  EPP.,  na  pessoa  de  FAISAL  AHMAD  JOMAA,  para  que  esta

realizasse as cirurgias de ortopedia. Ato contínuo, houve solicitação de vantagem indevida

consistente na devolução a título de “propina” de 25% de cada um dos pagamentos que

seriam realizados. Do referido percentual, 8% destinar-se-iam a FERNANDO HENRIQUE

TRICHES DUSO, que seriam entregues por intermédio de JUAREZ DA SILVA SANTOS;

5%,  ao  então  Secretário  de  Saúde  GILBER  DA TRINDADE  RIBEIRO,  que  seriam

entregues por intermédio de MAHMOUD AHMAD JOMAA; 2,5% ao então Coordenador

do Fundo Municipal da Saúde ELOE STEINMETZ, que seriam entregues por intermédio

de  MAHMOUD  AHMAD  JOMAA;  5%  a MAHMOUD  AHMAD  JOMAA e  4,5%  a

MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA, que seriam entregues por

intermédio de MAHMOUD AHMAD JOMAA.
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A liberação de tais valores pela Prefeitura, para que a Fundação Municipal

de Saúde pudesse efetuar o pagamento, contava com a participação de LUIZ CARLOS

ALVES, por este ser o servidor  público responsável pelo pagamento dos empenhos do

Município de Foz do Iguaçu/PR. O servidor,  além de possuir conhecimento do acordo

escuso, também aderiu às condutas praticadas pela ORCRIM, e avisava o denunciado

MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA  FERREIRA  CORREA  SOUZA, logo  em  seguida  à

transferência dos valores da Câmara de Vereadores à Prefeitura Municipal. Ato contínuo,

repassava a verba da Prefeitura para a Fundação Municipal de Saúde, a fim de que o

pactuado pudesse ser devidamente cumprido.

Ocorre que foi feito somente um repasse HOSPITAL CATARATAS LTDA.,

no valor aproximado de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), tendo o seu

representante e administrador,  RAMON JOÃO CORREA, efetuado o pagamento de R$

40.000,00 (quarenta mil reais) a título de “propina” a  MAHMOUD AHMAD JOMAA, que

entregou o valor a MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA. Este, por

sua vez, repassou integralmente ao servidor público JUAREZ DA SILVA SANTOS que

efetivou a entrega a FERNANDO HENRIQUE TRICHES DUSO.
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Toda a prática errante é narrada pelo denunciado MELQUIZEDEQUE DA

SILVA FERREIRA CORREA SOUZA,  no  Termo  “O  RETORNO  II  –  PRODUTEL  E

HOSPITAL CATARATAS”:

QUE  conforme  narrado  no  Anexo  -  Câmara  de  Vereadores  ‘o  retorno’,  o
colaborador foi procurado, em janeiro de 2016, pelo então Presidente da Câmara
dos  Vereadores,  Fernando  Duso,  e  Juarez  da  Silva  Santos  na  residência  do
colaborador;  QUE  foi  proposto  pelas  referidas  pessoas  ao  colaborador  a
realização de operação que viabilizasse a devolução de recursos da Câmara de
Vereadores nos moldes expostos no  Anexo - Operação Câmara de Vereadores
‘retorno  verba’-  visando  o  financiamento  da  reeleição  de  Fernando  Duso  a
vereador; QUE a proposta apresentada era do envio mensal de aproximadamente
R$ 500.000,00 dos recursos não utilizados para custeio das despesas da Câmara
Municipal de Foz do Iguaçu; QUE foi fixado o percentual de 8% para retorno a
Fernando Duso, referentes ao valor de devolução da Câmara de Vereadores ao
Município;  QUE o  Colaborador  procurou  a  pessoa  de  Antônio  (proprietário  da
empresa Radiante – fabricante dos filtros de energia) para acertar um percentual
de propina para que a Prefeitura realizasse a instalação dos filtros de energia nos
postos de saúde, referente ao registro de preços que a PRODUTEL/RADIANTE
tinha junto à Prefeitura Municipal; QUE o colaborador tinha conhecimento que a
referida  licitação foi montada e direcionada por Reginaldo Sobrinho, referente ao
registro  de  preços  de filtros  de energia  (Produtel  Materiais  Elétricos/Radiante);
QUE o colaborador esclarece que houve concordância por parte do Prefeito Reni
Pereira  para  efetivação  do  esquema;  QUE  inicialmente  seria  feito  através  da
Secretaria  de  Educação,  porém  não  foi  realizado  devido  a  impasses  com  a
Secretária  de  Educação  Lisiane;  QUE  o  colaborador  então  procurou  JOMAA
(dentista) e este procurou o então Secretário de Saúde, Gilber da Trindade, para
que os filtros fossem instalados nos postos de Saúde do Município; QUE ficou
estabelecido o retorno de 25% do valor das notas fiscais emitidas pela Produtel
com a seguinte composição da ‘propina’: Fernando Duso (presidente Camara de
Vereadores) – 8% (recebimento através de Juarez da Silva Santos);  Gilber  da
Trindade (secretário municipal de saúde) – 5% (recebimento através de Jomaa);
ELOE  STEINMETZ  (coordenador  do  fundo  municipal  de  saúde)  –  2,5%
(recebimento  através  de  Jomaa);  Mahmoud  Ahmad  Jomaa  (dentista)  -  5%
(diretamente pagos a ele);  Iratan (engenheiro da prefeitura) – 1% (recebimento
através de Juarez da Silva Santos); Colaborador – 3,5% (recebimento através de
Antônio),  totalizando 25%; QUE o colaborador esclarece que foram pagas três
notas fiscais a empresa Produtel entre final de fevereiro a final março/2016; QUE a
propina referente à primeira nota da instalação dos filtros de energia foi paga em
dinheiro  ao colaborador por  Antonio/Radiante,  enquanto a propina referente às
outras duas notas foram pagas em cheque emitido pela empresa Produtel, que
foram sacados no Banco do Brasil por Marcos Lima (funcionário de Jomaa); QUE
o valor total das três notas fiscais pagas à PRODUTEL foi de aproximadamente
R$ 900.000,00; QUE em relação ao Hospital Cataratas, o colaborador esclarece
que foi realizada esquema de propina nos mesmos moldes do acima narrado, com
exceção do envolvimento do engenheiro Iratan; QUE foi realizada uma reunião
com Jomaa (dentista),  Faisal  Jomaa e o colaborador,  onde ficou acertado que
Fernando Duso repassaria o valor de aproximadamente R$ 500.000,00 mensal
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para o município, onde aproximadamente R$ 180.000,00 seriam para o Hospital
Cataratas na pessoa de Ramon e a diferença para a empresa COT (Dr. Faisal
Ahmad Jomaa) realizar cirurgias de ortopedia; QUE durante o ‘esquema’ surgiu
um problema  no  valor  de  cada  cirurgia  a  ser  realizada  que  impossibilitava  o
‘retorno’ do valor de 40 mil reais a ser pago a Fernando Duso e demais envolvidos,
pois  o  contrato  do  Hospital  Cataratas/COT  com  a  Prefeitura  Municipal  não
contemplava incentivos financeiros por produção; QUE o município passou o valor
de aproximadamente R$ 140.000,00 para o Hospital Cataratas ou COT, não se
recordando ao certo; QUE o hospital Cataratas, na pessoa de Ramon, sabia de
toda a negociação; QUE contudo, a empresa COT repassou o valor de 40 mil reais
através de Jomaa ao colaborador, que então repassou a pessoa de Juarez da
Silva Santos que efetivou a entrega a Fernando Duso; QUE o repasse dos 40 mil
reais  se  deu  pela  COT,  em razão  da  promessa  por  parte  da  Procuradora  do
Município (Maria Letizia) de inserir as cláusulas de incentivos no contrato entre
Município  de  Foz  do  Iguaçu  e  Hospital  Cataratas/COT;  QUE  o  colaborador
esclarece que a procuradora Maria Letízia não tinha conhecimento do “esquema”
de propina; QUE, em abril/2016 o contrato já deveria estar regular para viabilidade
do ‘retorno’ do valor a ser repassado a Duso e demais envolvidos, porém, diante
da Operação Pecúlio, o colaborador não teve mais acesso a informações atinentes
ao referido ‘esquema’; QUE o colaborador informa que foi realizada uma única
operação  do  ‘esquema’  acima  exposto,  porém  de  forma  parcial,  ou  seja,  foi
repassado, ou para o Hospital Cataratas, ou para o COT, o valor aproximado de
R$ 140.000,00 em virtude da ausência de cláusula de incentivos financeiros por
produção; QUE antes da regularização do contrato e, consequentemente liberação
do  pagamento  da  2ª  parcela  para  COT/Hospital  Cataratas,  foi  deflagrada  a
Operação  Pecúlio  que  interrompeu  a  continuidade  do  ‘esquema’ por  parte  do
Colaborador dado o seu decreto de prisão preventiva.

Denota-se  que  a  prática  errante  envolvendo  o  retorno  de  verbas  da

Câmara  Municipal  é  narrada  também  no  Termo  “OPERAÇÃO  CÂMARA  DOS

VEREADORES  –  O  RETORNO”,  onde  o  colaborador  MELQUIZEDEQUE  DA SILVA

FERREIRA CORREA SOUZA esclareceu:

QUE essa operação ocorreu em virtude do presidente da câmara eleito na época,
o  FERNANDO DUSO,  ter  percebido  que  o  colaborador  vinha  cumprindo  com
presteza os acordos envolvendo o pagamento do “mensalinho” aos vereadores;
QUE com isso ele viu que a pessoa do colaborador reunia todas as condições
necessárias  para  operar  o  “retorno”  dos  recursos  não  gastos  na  câmara  de
vereadores;  QUE  explicando,  existe  um  percentual  mensal  do  orçamento  da
prefeitura para custeio de despesas da câmara de vereadores e dentro desse
valor existia uma sobra mensal, ou seja, valor que não era gasto dentro dessa total
de recurso destinado à câmara; QUE essa sobra mensal era na ordem de 350 a
500 mil reais por mês; QUE nas outras administrações, tal sobra era devolvida em
duas ou três parcelas anuais, no máximo; QUE ocorreu que em uma oportunidade
o RENI solicitou ao colaborador o valor de quinhentos mil reais para uma ajuda na
secretaria de saúde, acreditando o colaborador que tal valor seria destinado para a
reforma do local do banco de leite; QUE já existia um acordo anterior de retorno
desse valor da ‘sobra’ entre RENI e FERNANDO DUSO, sendo que tal acordo não
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veio a ser cumprido pelo RENI; QUE em razão dessa ‘pedalada’ do RENI, em
meados de março de 2015, o DUSO e o RICARDO ANDRADE, conhecido como
“RICARDINHO,  procuraram  o  colaborador  para  ver  a  possibilidade  de
operacionalizar  “o  retorno”  mensal  dessas  “sobras”  da  câmara  de  vereadores;
QUE dessa sobra, o colaborador deveria viabilizar um “retorno” financeiro para o
DUSO;  QUE o  colaborador  solicitou  dois  dias  de  prazo  para  poder  ver  quais
seriam as empresas que poderiam ser envolvidas nesse esquema, visto que via
de  regra  os  percentuais  que  já  operava  com  as  empresas  retornavam
integralmente  para  o  caixa do colaborador,  sendo que  do modo que  o DUSO
propôs, obviamente ele teria uma significativa participação; QUE portanto, fez uma
sondagem, sendo que uma das primeiras pessoas que procurou foi  o NILTON
BECKERS,  mas  não  chegaram  a  um  acordo,  pois  ele  precisaria  aumentar  o
percentual  de  repasse  ou  ainda  superfaturar  mais  as  suas  obras,  então  não
chegaram a um número que ficasse interessante para ambos os lados, tanto o
lado do caixa do colaborador como o do “retorno” do FERNANDO DUSO; QUE
então procurou o JOMAA/DENTISTA, pois o colaborador tinha a informação que
algumas empresas que prestaram serviço para o  hospital  municipal  na gestão
“TULIO  BANDEIRA”,  estavam  com  dificuldades  de  recebimento  dos  serviços
prestados, algumas até em fase de cobrança judicial; QUE então o colaborador
procurou  o  JOMAA para  que  este  procurasse  tais  empresas  e  realizasse  as
tratativas  para  saldar  tais  dívidas,  com  a  contrapartida  de  pagamento  pelas
empresas dos “percentuais” ao colaborador, que logo explicará; QUE após essa
sondagem, houve uma confraternização na casa do TELLES, policial civil, onde lá
se encontravam o FERNANDO DUSO e o RICARDINHO; QUE nessa ocasião
fecharam literalmente as condições que se daria “o retorno” deles, que seria por
negócio  executado;  QUE   por  exemplo,  as  empresas  que  o  colaborador
conseguisse um percentual de retorno de 20%, 10% retornaria para RICARDINHO
e FERNANDO DUSO, ao passo que 10% retornariam para o caixa do colaborador
para operar o pagamento de propina a vereadores, dentre outros; QUE então não
seria  um  valor  fixo,  mas  por  negócio  realizado;  QUE  esse  foi  o  máximo  do
percentual que o colaborador conseguiu obter  junto às empresas que estavam
mais atrasadas e na iminência de entrar com processo judicial; QUE as empresas
que estavam em litígio,  conseguiu  obter  em torno  de 15%; QUE em algumas
oportunidades, como o colaborador não tinha o recurso da própria prefeitura para
pagamento do laboratório BIOCENTER e alimentação AGUIAR REFEIÇÕES, pois
o percentual nesses casos era de 10% já negociados anteriormente, realizou o
pagamento para tais empresas, abrindo mão de 5% para acalmá-los e repassava
os outros 5% repassava para o DUSO; QUE essas operações ocorreram de março
de 2015 a agosto de 2015; QUE então todos os “retornos” que ocorreram da conta
da câmara municipal para a conta de recursos livres da prefeitura, foram utilizados
para essa  operação; QUE o CAL ajudava o colaborador a operar isso, pois o
RICARDINHO avisava o colaborador quando o proveniente da sobra da câmara já
estava disponível, ao passo que o CAL confirmava a entrada desse valor na conta
da prefeitura; QUE por sua vez, o colaborador somava isso com alguns recursos
que já enviaria para o hospital, ato contínuo informando a ELENIR LORINI sobre
quais seriam as empresas beneficiadas; QUE tirando o laboratório BIOCENTER e
alimentação AGUIAR REFEIÇÕES, onde já existia um outro acordo, as outras três
que  foram  operadas  nesse  esquema,  quem  intermediou  a  negociação  o
JOMAA/DENTISTA; QUE dessa operação, o colaborador retornava para o JOMAA
o percentual de 2%; QUE tal valor era calculado não do percentual de 20%, mas
em cima da totalidade do valor; QUE por exemplo, da lavanderia ROSE, que já
tinha uma ação judicial, o colaborador tentou estabelecer em 20%, ao passo que o
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JOMAA estabeleceria em 22%, ficando os dois porcento pra ele; QUE entretanto,
nesse  caso  da  ROSE,  como  o  escritório  de  advocacia  já  havia  entrado  com
alguma providência judicial e não abriria mão de sua parte, ficou estabelecido em
15% o retorno a colaborador, sendo negociado pelo JOMAA com a empresa em
17%, pois teria os 2% dele; QUE desses 15%, 7,5% para o caixa do colaborador e
7,5% ao Ricardinho e o Fernando Duso; QUE voltando a falar sobre a reunião em
que ficou estabelecido o ‘retorno’,  o DUSO e o RICARDINHO deram conta ao
colaborador acerca de uma dificuldade financeira em razão de uma dívida com
alguns outros vereadores e esse ‘retorno’ seria destinado a saldar tal débito; QUE
tal débito com alguns demais vereadores era em decorrência de um acordo que
ele – DUSO – estabeleceu para que houvesse votos a seu favor para que fosse
eleito  presidente  da câmara,  o  que  de fato  ocorreu,  foi  eleito;  QUE então  ele
mencionou  que  em  razão  disso  restou  uma  dívida  com  BENI  RODRIGUES,
GESSANI, RUDINEI DE MOURA, PAULO ROCHA, LUIZ QUEIROGA E EDÍLIO
DALLAGNOL e mais alguns outros nomes mencionados dos quais não se recorda
no momento;  QUE ainda,  teve conhecimento que outra  parte  dos recursos do
“retorno”  também  foram  destinados  a  uma  obra  residencial  do  presidente  da
câmara em um condomínio de luxo de Foz do Iguaçu/PR; QUE explica que em
uma reunião  que  tiveram na  residência  do pai  do  Fernando Duso,  que  ficava
situada no Condomínio Iguassu Green Vilagge, situado na Rua Odulvado Viana, n
1201,  em  tal  oportunidade  o  próprio  DUSO  mostrou  ao  colaborador  uma
construção nesse mesmo condomínio e comentou que os recursos provenientes
do ‘retorno’ também seriam destinados a dar prosseguimento e finalizar essa obra
que  lhe  pertencia;  QUE  sobre  situações  envolvendo  votação  na  câmara  de
vereadores,  começou a explicar  que,  em caso  de empate,  como o presidente
somente  possuí  voto  de  ‘minerva’,  acredita  que  o  DUSO votaria  favorável  ao
governo, devido ao cumprimento do acordo do “retorno” por parte do colaborador;
QUE enfim, o RENI tinha conhecimento que essa operação envolvendo o “retorno”
era realizada; QUE a única coisa que o RENI indagou ao colaborador era se tal
operação  manteria  o  caixa  para  pagamento  do  GERALDO  BIESEK  e  o
‘mensalinho’, além de outras despesas operacionais menores e algumas contas
pessoais dele - RENI; QUE na verdade, com essa operação houve um aumento
do caixa do colaborador;  QUE por conseguinte,  também aumentaram algumas
despesas pontuais do governo, relacionadas à manutenção, como por exemplo os
dois “totens” de avaliação que foram implantados na UPA e no PA Morumbi; QUE
outro exemplo também foi a aquisição do móvel que foi destinado para a Guarda
Municipal para a guarda das armas de fogo, a pedido do Secretário de Segurança
CLEUMAR;  QUE  também  algumas  câmeras  foram  instaladas  por  ocasião  da
reforma (mutirão) do PA Morumbi; QUE ainda em outra situação foram compradas
quatro roçadeiras para limpeza de postos de saúde, a pedido da MARLI; QUE
tanto o CLEUMAR quanto a MARLI tinham ciência da origem do dinheiro utilizados
nesses casos; QUE enfim, nessas situações pontuais,  que daria algum retorno
político ao governo, o recurso que possibilitou a compra de tais objetos citados
saíram do caixa do colaborador, pois se fosse esperar pelas vias regulares, não se
daria de forma ágil;  QUE tais compras não eram registradas em nenhum local,
simplesmente retirava o dinheiro do seu caixa e efetuava a compra;  QUE que
todas as pessoas envolvidas no governo de uma certa forma já sabiam que o
colaborador era a pessoa certa para resolver tal tipo de situação pontual; QUE o
próprio RENI já deixava isso bem claro para as pessoas de confiança, de que o
colaborador era o responsável pelo caixa dois do governo.
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Assim, restou demonstrado que os denunciados FERNANDO HENRIQUE

TRICHES DUSO, RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA,  MELQUIZEDEQUE DA SILVA

FERREIRA  CORREA  SOUZA, LUIZ  CARLOS  ALVES,  GILBER  DA  TRINDADE

RIBEIRO,  ELOE  STEINMETZ,  JUAREZ  DA SILVA SANTOS  e MAHMOUD  AHMAD

JOMAA,  aderindo a vontade um dos outros,  concorreram para o  delito  de  corrupção

passiva, tendo os denunciados   FAISAL AHMAD JOMAA e  RAMON JOÃO CORREA

concorrido para o delito de corrupção ativa.

A materialidade dos delitos previstos nos artigos 317 e 333, ambos do

Código  Penal  restou  devidamente  demonstrada  pelos  termos  de  declaração  da

colaboração premiada de MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA e

provas de corroboração acostadas aos autos.

A autoria recai sobre os denunciados:

a)  ELOE  STEINMETZ,  FERNANDO  HENRIQUE  TRICHES  DUSO,

GILBER DA TRINDADE RIBEIRO, JUAREZ DA SILVA SANTOS, LUIZ CARLOS ALVES,

MAHMOUD  AHMAD  JOMAA,  MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA  FERREIRA  CORREA

SOUZA e RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA: artigo 317, do Código Penal;

b)  FAISAL AHMAD JOMAA e RAMON JOÃO CORREA: artigo 333, do

Código Penal.

6.5 DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967 –

EMPREENDIMENTOS QUEIROZ LTDA.

Denunciados:  RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA  PEREIRA,  FERNANDO  HENRIQUE  TRICHES  DUSO,

MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA  FERREIRA  CORREA  SOUZA,  LUIZ  CARLOS  ALVES,  RICARDO

ANDRADE e NILTON JOÃO BECKERS
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Entre  os  meses  de  junho  e  julho  de  2015,  no  Município  de  Foz  do

Iguaçu/PR,  os  denunciados  RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA PEREIRA,  então  Prefeito  do

Município de Foz do Iguaçu/PR, FERNANDO HENRIQUE TRICHES DUSO,  RICARDO

ANDRADE, MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA, LUIZ CARLOS

ALVES  e  NILTON  JOÃO  BECKERS,  com  vontade  e  consciência,  mediante  prévio

conluio, com comunhão de esforços e identidade de propósitos, desviaram, em proveito

próprio e alheio, de dinheiro público de que tinham a posse na qualidade de funcionários

públicos que ostentavam os primeiros.

Em meados de março de 2015, o Presidente da Câmara dos Vereadores

FERNANDO HENRIQUE TRICHES DUSO e o servidor  público  RICARDO ANDRADE

procuraram  o  então  Secretário  de  Tecnologia  da  Informação,  MELQUIZEDEQUE  DA

SILVA  FERREIRA  CORREA  SOUZA, para  operacionalizar  a  devolução  da  verba

excedente da Câmara dos Vereadores de Foz do Iguaçu/PR para a Prefeitura, com o

objetivo  de  que  todos  obtivessem vantagem indevida,  mediante  desvio  de  parte  dos

recursos  públicos.  Assim,  para  dar  efetividade  a  tal  ilicitude,  MELQUIZEDEQUE  DA

SILVA FERREIRA CORREA SOUZA, com o consentimento e adesão do Prefeito à época

RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, entrou em contato com empresas que possuíam

contrato com a Prefeitura de Foz do Iguaçu/PR. 

MELQUIZEDEQUE  DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA contatou

NILTON  JOÃO  BECKERS,  que  figurava  como  responsável  pela  empresa

EMPREENDIMENTOS QUEIROZ LTDA.,  a qual  fazia parte do núcleo de empreiteiras

representado por ele, e ajustaram o superfaturamento na nota de prestação de serviços

de pavimentação asfáltica no CTG Charrua no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil

reais).  A EMPREENDIMENTOS QUEIROZ LTDA. havia sido contratada para obras de

pavimentação asfáltica e meio-fio no CTG Charrua um pouco antes da FARTAL 2015, que

estavam sendo executadas pela TERRAPLENAGEM SR LTDA.
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MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA determinou

o pagamento da fatura/nota de serviço com a utilização da verba devolvida pela Câmara

dos Vereadores. Após a efetivação do pagamento a maior para a referida pessoa jurídica,

NILTON JOÃO BECKERS devolveu, a título de “propina”, R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil

reais) a MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA em São Miguel do

Iguaçu/PR. Este, por sua vez, entregou R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) a

RICARDO ANDRADE, para que repassasse o referido valor a  FERNANDO HENRIQUE

TRICHES DUSO, sendo que o restante foi destinado à composição do “caixa geral” da

ORCRIM.

A liberação de tais valores pela Prefeitura, para que a Fundação Municipal

de Saúde pudesse efetuar o pagamento, contava com a participação de LUIZ CARLOS

ALVES, por este ser o servidor  público responsável pelo pagamento dos empenhos do

Município de Foz do Iguaçu/PR. O servidor,  além de possuir conhecimento do acordo

escuso, também aderiu às condutas praticadas pela ORCRIM, e avisava o denunciado

MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA  FERREIRA  CORREA  SOUZA, logo  em  seguida  à

transferência dos valores da Câmara de Vereadores à Prefeitura Municipal. Ato contínuo,

repassava a verba da Prefeitura para a Fundação Municipal de Saúde, a fim de que o

pactuado pudesse ser devidamente cumprido.

A prática errante é corroborada pelo Termo de Declarações “QUEIROZ –

ASFALTO FARTAL” de  MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA,  o

qual afirmou:

QUE  em  complementação  ao  Anexo  –  retorno  Câmara  de  Vereadores,  o
Colaborador  esclarece  que  entre  os  meses  de  junho/julho  2015,  em  uma
oportunidade efetuou um pagamento com recursos provenientes da Câmara de
Vereadores de Foz do Iguaçu, para empresa Queiroz de propriedade de Nilton
Beckers; QUE o colaborador e Nilton Beckers ajustaram o superfaturamento do
valor a maior de R$ 35.000,00 na nota de prestação de serviços de pavimentação
asfáltica no CTG Charrua, executado pela empresa Queiroz; QUE o colaborador
aumentou  o  valor  para  destinação  do  “retorno”  da  Câmara  de  Vereadores  e
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composição do ‘caixa geral’ de propina descrito no Anexo Câmara de Vereadores;
QUE o  colaborador  entregou  o  valor  em espécie  de  R$  17.500,00  a  Ricardo
Andrade para que repassasse o referido valor a Fernando Duso, sendo a diferença
destinada a composição do ‘caixa geral’ de propina gerenciado pelo colaborador,
QUE a obra foi um pouco antes da Fartal de 2015, QUE a entrega do valor foi feita
em São Miguel do Iguaçu, QUE primeiramente foi retirado 25 mil e posteriormente
10  mil,  QUE  foi  ao  escritório  do  Sr.  Nilton  em  São  Miguel  do  Iguaçu,  QUE
posteriormente repassou o valor ao Ricardo Andrade, QUE as entregas eram ou
no  restaurante  “La  Cabana”,  Estacionamento  do  Shopping  JL  ou  Posto  de
Gasolina em frente ao Rafain Chopp/TAJ.

No  mesmo  sentido  é  o  Termo  de  declaração  “MELQUIZEDEQUE  –

FARTAL/2015” do colaborador NILTON JOÃO BECKERS:

QUE com relação à investigação policial na qual consta que MELQUIZEDEQUE
foi  até  a  empresa  do  colaborador  em  São  Miguel  do  Iguaçu,  o  colaborador
esclarece  que  neste  dia  foi  repassado  a  quantia  de  R$  10  mil  a
MELQUIZEDEQUE;  QUE  na  Fartal/2015  foi  realizada  obra  de  pavimentação
asfáltica  e de meio fio,  executada pela SR, mas o contrato foi  firmado com a
EMPREENDIMENTO QUEIROZ; QUE tal contrato não foi pago pela Prefeitura;
QUE  o  colaborador  cobrou  de  MELQUIZEDEQUE  o  pagamento  e  este  lhe
explicou  um  “esquema”  de  repasse  de  sobra  de  dinheiro  da  Câmara  dos
Vereadores,  envolvendo  o  Presidente  da  Câmara  dos  Vereadores  e  o  setor
financeiro; QUE esta verba era utilizada para o pagamento de contratos com a
Prefeitura, mas cerca de 10% do valor deveria retornar a título de propina para o
Presidente da Câmara dos Vereadores; QUE o colaborador aceitou a proposta de
MELQUIZEDEQUE;  QUE no  contrato  da  Fartal,  houve  medição  a  maior  e  foi
repassado para MELQUIZEDEQUE o valor de R$ 35 mil, destinado ao pagamento
do Presidente da Câmara dos Vereadores e para o pagamento do “mensalinho”,
que estava atrasado. 

Assim, restou demonstrado que os denunciados FERNANDO HENRIQUE

TRICHES  DUSO,  RICARDO  ANDRADE,  MELQUIZEDEQUE  DA SILVA FERREIRA

CORREA SOUZA, RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA e NILTON JOÃO BECKERS,

aderindo a vontade um dos outros, concorreram para o desvio de R$ 35.000,00 (trinta e

cinco  mil  reais),  dinheiro  público  de  que  tinham  a  posse,  na  qualidade  de  Prefeito

Municipal  e  funcionários  públicos  que  ostentavam,  elaborando  e  materializando  um

acordo  criminoso  para  desviar  parcela  dos  valores  devolvidos  pela  Câmara  dos

Vereadores à Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu/PR.

A materialidade do delito previsto no artigo 1º, inciso I, do Decreto-lei nº
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201/1967  restou  devidamente  demonstrada  pelos  termos  de  declarações  das

colaborações premiadas de MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA

e NILTON JOÃO BECKERS, pelas provas de corroboração juntadas pelos colaboradores,

pelo  contrato  firmado  pela  pessoa  jurídica  com  a  administração  pública  e  pelos

comprovantes de pagamentos.

A autoria recai sobre os denunciados FERNANDO HENRIQUE TRICHES

DUSO,  LUIZ  CARLOS  ALVES,  MELQUIZEDEQUE  DA SILVA FERREIRA CORREA

SOUZA, NILTON JOÃO BECKERS, RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA e  RICARDO

ANDRADE,  pela  prática  do  delito  previsto  no  artigo  1º,  inciso  I,  segunda  parte,  do

Decreto-lei nº 201/1967.

7.  OUTROS  CRIMES  RELACIONADOS  AO  APOIO  POLÍTICO  E

SOLICITAÇÕES DE VANTAGENS INDEVIDAS POR VEREADORES

Neste tópico será explicitado como os agentes públicos movimentaram a

máquina governamental para ter apoio político, principalmente do Poder Legislativo local.

Tal fato ocorre ou com a finalidade de evitar que investigações sejam iniciadas ou tenham

prosseguimento na Câmara dos Vereadores e para que esta aprove projetos de lei de

interesse  do  Poder  Executivo  na  gestão  do  ex-Prefeito  RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA

PEREIRA.

Importante anotar que a prática errante, adotada nos Poderes Executivo e

Legislativo Municipais, guarda semelhança com as que foram objeto de investigação e

processo  na  Ação  Penal  nº  470,  que  tramitou  perante  o  Supremo  Tribunal  Federal,

conhecida como o “escândalo do mensalão”. Todavia, mesmo com toda a repercussão

nacional e internacional e repúdio de toda a sociedade brasileira ao que se convencionou

chamar  de  “mensalão”,  guardadas  as  devidas  proporções,  acordo  ilícito  similar  foi
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reproduzido no Município de Foz do Iguaçu/PR.

Assim sendo, na presente investigação ficou constatada a existência de

diversas solicitações e promessas de vantagens indevidas feitas pelo titular do Poder

Executivo Municipal, o Prefeito à época RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, e parte dos

Vereadores de Foz do Iguaçu/PR.

As condutas ilícitas consistentes em crimes de corrupção ativa e passiva,

bem como crimes previstos na Lei de Licitações serão descritos abaixo.

7.1  DOS  CRIMES  PREVISTOS  NOS  ARTIGOS  317  E  333,  AMBOS  DO  CÓDIGO

PENAL – EDÍLIO – VITAL

Denunciados:  RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, EDÍLIO JOÃO DALL'AGNOL, MELQUIZEDEQUE

DA  SILVA  FERREIRA  CORREA  SOUZA,  REGINALDO  DA  SILVEIRA  SOBRINHO  e  ROGÉRIO

CALAZANS DE FREITAS.

No início do ano de 2015, em data não esclarecida nos autos, em Foz do

Iguaçu/PR, os denunciados  EDÍLIO JOÃO DALL'AGNOL, RENI  CLÓVIS DE SOUZA

PEREIRA, MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA e REGINALDO

DA SILVEIRA SOBRINHO,  com vontade e consciência,  mediante prévio conluio,  com

comunhão  de  esforços  e  identidade  de  propósitos,  solicitaram  e  receberam,  para  o

primeiro, direta e indiretamente, em razão das funções públicas que exerciam, vantagem

indevida,  consistente  em  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais)  mensais  da  empresa  VITAL

ENGENHARIA  LTDA.  Na  mesma  ocasião,  ROGÉRIO  CALAZANS  DE  FREITAS,

representante  da  empresa  VITAL ENGENHARIA LTDA.,  com  vontade  e consciência,

prometeu e pagou a vantagem indevida já descrita aos denunciados acima nominados.

Conforme consta  nos  autos  a  Câmara  dos  Vereadores  instaurou  uma
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Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI para investigar irregularidades na Secretaria de

Tecnologia  da  Informação,  envolvendo  o  Secretário  à  época  MELQUIZEDEQUE  DA

SILVA FERREIRA CORREA SOUZA.  O  vereador  EDÍLIO JOÃO DALL’AGNOL  fazia

parte dessa CPI.

Denota-se  que  MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA  FERREIRA  CORREA

SOUZA  determinou  que  o  servidor  público  REGINALDO  DA SILVEIRA SOBRINHO

procurasse o referido vereador, buscando apoio em eventual relatório favorável da CPI.

No encontro com REGINALDO DA SILVEIRA SOBRINHO, o denunciado EDÍLIO JOÃO

DALL'AGNOL solicitou, em troca do pretendido apoio, que MELQUIZEDEQUE DA SILVA

FERREIRA CORREA SOUZA solucionasse  um  impasse  criado  com  empresa  VITAL

ENGENHARIA LTDA., a qual havia parado de pagar-lhe o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil

reais) mensais.

Desta feita, MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA,

com  vontade  e  consciência,  e  com  a  aquiescência  de  RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA

PEREIRA, o qual foi consultado e aderiu a conduta errante, solicitou para EDÍLIO JOÃO

DALL'AGNOL da  empresa  VITAL ENGENHARIA LTDA.  o  pagamento  mensal  de  R$

5.000,00 (cinco mil reais) e supostas parcelas desse pagamento que estavam em atraso,

o que foi recebido pelo edil.  Na mesma ocasião,  ROGÉRIO CALAZANS DE FREITAS,

representante da empresa VITAL ENGENHARIA LTDA., prometeu e pagou a vantagem

indevida acima descrita ao denunciado EDÍLIO JOÃO DALL'AGNOL acima nominado.

Importante salientar que, com receio de eventual investigação, ROGÉRIO

CALAZANS DE FREITAS negou-se a entregar a vantagem indevida em espécie, sendo

acordado com  EDÍLIO JOÃO DALL'AGNOL que o pagamento seria  em materiais  de

construção, que seriam entregues na residência do vereador.

A prática ilícita foi confirmada pelo Termo de declarações “OPERAÇÃO
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CÂMARA DE VEREADORES – MENSALINHO – PARTE IV” elaborada pelo colaborador

MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA:

(…) QUE o vereador EDÍLIO DALL’AGNOL também compunha a referida CPI,
quando  o  colaborador  também  o  procurou  por  intermédio  de  REGINALDO
SOBRINHO, buscando apoio  em eventual relatório favorável ao colaborador; QUE
em troca de apoio ao colaborador, o vereador EDÍLIO solicitou que o colaborador
solucionasse um problema relacionado à empresa VITAL ENGENHARIA (coleta de
lixo),  o  qual  EDÍLIO recebia  o  valor  de  5  mil  reais  mensais  que  haviam sido
cortados; QUE o colaborador se reuniu com a pessoa de CALAZANS, gerente da
VITAL, a fim de que o mesmo voltasse a pagar o valor de 5 mil mensais, mais os
meses  em  atraso;  QUE  o  colaborador  utilizou  a  pessoa  de  REGINALDO
SOBRINHO  para  retirar  os  valores  citados;  QUE  em  virtude  do  pedido  do
colaborador, voltou-se a pagar mensalmente o valor de 5 mil reais e que quanto ao
passivo o colaborador não se recorda se foi pago em dinheiro ou materiais de
construção solicitados por EDÍLIO DALL’AGNOL; QUE EDÍLIO não procurou mais
o colaborador, no intuito de cobrá-lo, sendo que em uma reunião ao colaborador
perguntou  a  CALAZANS  a  situação,  sendo  que  este  disse  que  estava  tudo
resolvido, tanto o passivo quanto o mensal.

No  mesmo  diapasão  tem-se  o  Termo  de  Declaração  “VEREADOR

EDÍLIO”, do colaborador REGINALDO DA SILVEIRA SOBRINHO:

QUE na época em que foi INSTAURADA a CPI na Câmara de Vereadores, para
investigar  denúncia  de  irregularidades  no  contrato  de
GEORREFERENCIAMENTO,  o  investigado  MELQUIZEDEQUE  solicitou  ao
colaborador que procurasse o vereador EDÍLIO para que o ajudasse, haja vista
que seria o relator da CPI; QUE procurou o vereador EDÍLIO, no intuito de ajudar
MELQUIZEDEQUE; Que EDÍLIO disse  que estava descontente  com o prefeito
RENI,  porque  estava  atrasado  o  repasse  mensal  de  R$  5.000,00  que  vinha
recebendo mensalmente da empresa VITAL (prestadora de serviços de coleta de
lixo) e acreditava que seria por ordem do Prefeito de  RENI; Que EDÍLIO disse que
poderia  ajudar,  mas  teria  que  resolver,  primeiramente,  a  regularização  dos
repasses  mensais  junto  a  empresa  VITAL;  QUE  o  colaborador  passou  a
informação  para  MELQUIZEDEQUE,  que  entrou  em  contato  com  RENI  e  se
certificou que não havia interferência em bloqueio de tais repasses ao vereador
EDÍLIO; QUE MELQUIZEDEQUE orientou o colaborador a procurar CALAZANS,
responsável pela empresa VITAL; QUE CALAZANS poderia resolver a situação
mas  estavam com medo  por  causa  da  LAVA JATO em repassar  dinheiro  em
espécie; QUE o colaborador informou o vereador EDÍLIO e este informou que o
valor poderia ser em repasse de materiais de construção porque estaria por fazer
reforma em sua casa, no quarto de sua filha;  QUE CALAZANS concordou em
repassar através de materiais  de construção,  porque daí  compraria  os bens e
pediria para entregar na sede da empresa e posteriormente faria a entrega através
de caminhão da própria empresa; QUE tal pagamento foi realizado, pois não foi
mais procurado pelo vereador; QUE acredita que após sua intermediação EDÍLIO
passou a tratar diretamente com CALAZANS, já que tinha sido esclarecido que
não havia impedimento de RENI quanto a tais repasses; Que VITAL é responsável
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pela coleta de lixo  na cidade de foz do Iguaçu/PR; Que acha que o cargo de
CALAZANS é de alta gerência; Que EDÍLIO comentou que os repasses da VITAL
vinham acontecendo desde a gestão do prefeito Paulo,  inclusive,  nesta época,
recebia  valores  para  repassar  para  outros  vereadores;  QUE  entre  o  primeiro
contato  e  o  último  mantido  entre  o  colaborador  e  CALAZANS  se  passaram
aproximadamente  30  dias;  QUE  MELQUIZEDEQUE  procurou  o  colaborador
porque  sabia  que  possuía  uma  proximidade  com o  vereador  EDÍLIO;  QUE  o
vereador EDÍLIO o ajudou para apressar sua nomeação ao cargo de técnico de
radiologia,  falando  com  CHICO  BRASILEIRO,  secretário  de  administração  à
época.

Desta  feita,  restou  evidente  que os  denunciados  EDÍLIO  JOÃO

DALL'AGNOL, RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA PEREIRA,  MELQUIZEDEQUE  DA SILVA

FERREIRA CORREA SOUZA e REGINALDO DA SILVEIRA SOBRINHO praticaram o

delito de corrupção passiva (artigo 317, do Código Penal) e  ROGÉRIO CALAZANS DE

FREITAS o delito de corrupção ativa (artigo 333, do Código Penal).

A materialidade do delito em tela restou demonstrado pelos termos de

colaboração premiada acima colacionados.

A autoria restou demonstrada e recai nos denunciados:

a)  EDÍLIO  JOÃO  DALL'AGNOL, MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA

FERREIRA CORREA SOUZA, REGINALDO DA SILVEIRA SOBRINHO e RENI CLÓVIS

DE SOUZA PEREIRA: artigo 317, do Código Penal;

b) ROGÉRIO CALAZANS DE FREITAS: artigo 333, do Código Penal.

7.2 DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967 –

EDÍLIO – ASFALTO

Denunciados:  RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA PEREIRA,  EDÍLIO  JOÃO  DALL'AGNOL,  AIRES SILVA e

NILTON JOÃO BECKERS.
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No  dia  13  de  abril  de  2016,  em  Foz  do  Iguaçu/PR,  os  denunciados

EDÍLIO JOÃO DALL'AGNOL, RENI  CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, AIRES SILVA  e

NILTON JOÃO BECKERS,  com vontade e consciência,  mediante prévio conluio,  com

comunhão de esforços e identidade de propósitos, desviaram, em benefício do primeiro,

diretamente,  em razão  das  funções  que  exerciam –  o  primeiro  Vereador,  o  segundo

Prefeito e o terceiro Diretor de Pavimentação deste município –, quatro cargas de asfalto

(aproximadamente oitenta toneladas de massa asfáltica).  O asfalto seria utilizado pela

empresa TERRAPLENAGEM SR LTDA. para a realização do recape na Avenida Felipe

Wandscheer no cumprimento de contrato com a Prefeitura de Foz do Iguaçu/PR e foram

direcionadas para a continuação da referida avenida até o sítio pertencente a  EDÍLIO

JOÃO DALL'AGNOL.

De  acordo  com  o  termo  de  declarações  “ASFALTO  –  EDÍLIO  JOÃO

DALL'AGNOL” da colaboração premiada de NILTON JOÃO BECKERS:

QUE no início  deste  ano,  o  Prefeito  RENI  PEREIRA,  e  posteriormente  AIRES
SILVA, solicitaram ao encarregado da obra da Av. Felipe Wandscheer (funcionário
da  SR)  que  realizasse  o  recape na  continuação  desta  avenida  até  o  sítio  do
vereador  EDÍLIO  JOÃO  DALL'AGNOL;  QUE  o  encarregado  comunicou  ao
colaborador e o recape foi executado pela SR em 13/04/2016; QUE o material
utilizado foi retirado do contrato da Av. Felipe Wandscheer, através de diminuição
da  espessura  da  camada  de  asfalto,  e  foi  equivalente  a  4  cargas,
aproximadamente 80 toneladas de massa asfáltica (CBUQ); QUE esta execução
ficou registrada no diário de obras.

Além disso, tem-se o diário de obras da empresa TERRAPLENAGEM SR.

LTDA.:
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No  mesmo  sentido  tem-se  o  termo  de  declarações  “POSSÍVEL

RECEBIMENTO  DE  VANTAGENS  INDEVIDAS  POR  VEREADORES”  da  colaboração

premiada de AIRES SILVA:

QUE em data recente, salvo engano no mês de março deste ano, foi comunicado
por  telefone  pelo  encarregado  da  TERRAPLENAGEM  SR  LTDA.,  de  alcunha
“GRILO”, que por determinação do prefeito RENI PEREIRA deveria ser realizado o
asfaltamento de um trecho da Av. Felipe Wandscheer, bem em frente a chácara do
vereador EDÍLIO D'AGNOLL. QUE foram aplicadas três cargas de massa asfáltica
para regularizar a pista, que equivale a aproximadamente 39 toneladas. QUE na
época  a  TERRAPLENAGEM  SR.  LTDA.  estava  realizando  serviços  no  novo
shopping que  fica  na  Avenida  das  Cataratas.  QUE não verificou  se  de  fato  o
material foi aplicado, porém “GRILO” confirmou ao colaborador que o serviço foi
realizado. QUE o valor de mercado do material gira em torno de R$ 10.000,00
(DEZ  MIL REAIS).  QUE não  sabe  se  o  material  pertencia  à  prefeitura  ou  ao
shopping.

Desta  feita,  restou  evidente  que os  denunciados  EDÍLIO  JOÃO

DALL'AGNOL, RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, AIRES SILVA e  NILTON JOÃO

BECKERS praticaram o delito previsto no artigo 1º, inciso I, do Decreto-lei nº 201/1967.

A materialidade do delito em tela restou demonstrado pelos termos de

colaboração  premiada  de  AIRES  SILVA e  NILTON  JOÃO  BECKERS  e  provas  de

corroboração juntadas pelos colaboradores.

A  autoria  recai  nos  denunciados  AIRES  SILVA, EDÍLIO  JOÃO

DALL'AGNOL, NILTON JOÃO BECKERS e RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA pela

prática do delito previsto no artigo 1º, inciso I, segunda parte, do Decreto-lei nº 201/1967.

7.3  DOS  CRIMES  PREVISTOS  NOS  ARTIGOS  317  E  333,  AMBOS  DO  CÓDIGO

PENAL – ILUMINAÇÃO

Denunciados: RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA

SOUZA, RODRIGO BECKER e ORLANDO ARISTIDES ARCE MORALES
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Em  meados  do  mês  de  agosto  de  2014,  em  Foz  do  Iguaçu/PR,  os

denunciados RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA e RODRIGO BECKER, com vontade e

consciência,  mediante  prévio  conluio,  com  comunhão  de  esforços  e  identidade  de

propósitos,  solicitaram,  para  si  e  para  outrem,  direta  e  indiretamente,  em razão  das

funções  públicas  que  exerciam,  vantagem  indevida,  no  valor  de  R$  400.000,00

(quatrocentos e vinte mil reais), da empresa ELECNOR DO BRASIL LTDA. Nas mesmas

circunstâncias,  ORLANDO  ARISTIDES  ARCE  MORALES,  representando  a  empresa

ELECNOR DO BRASIL LTDA., com vontade e consciência, prometeu vantagem indevida,

no  valor  de  R$  400.000,00  (quatrocentos  e  vinte  mil  reais),  aos  denunciados  acima

nominados, visando ser o vencedor da Concorrência nº 20/2014.

Conforme apurado, Em meados do mês de agosto de 2014, o Prefeito à

época RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, juntamente a RODRIGO BECKER, dirigiu-se

ao escritório de  ORLANDO ARISTIDES ARCE MORALES, nesta cidade, oportunidade

em que solicitaram R$ 400.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), a título de “propina”, da

empresa ELECNOR DO BRASIL LTDA., prometendo que esta posteriormente sagrar-se-

ia vencedora do processo licitatório, a Concorrência nº 20/2014, que tinha como objeto a

contratação de  empresa especializada para a execução de serviços de manutenção e

gestão integrada do Sistema de Iluminação Pública do município. A vantagem indevida foi

prometida por  ORLANDO ARISTIDES ARCE MORALES, representante dos interesses

da ELECNOR DO BRASIL LTDA. E paga posteriormente.

Tem-se  o  Termo  de  Declarações  “ILUMINAÇÃO  PÚBLICA”  da

Colaboração Premiada de RODRIGO BECKER: 

QUE em meados do mês de agosto para setembro de 2014 o colaborador se
encontrava  com  o  Prefeito  RENI,  sendo  que  ele  mencionou  que  precisava
conversar com um amigo, no caso específico, ORLANDO; QUE a negociação se
deu  no  escritório  de  ORLANDO;  QUE  ORLANDO  possuía  contato  com  uma
empresa, com sede na Espanha, e unidade na cidade do Rio de Janeiro/RJ; QUE
RENI  negociou  com este  empresário  o  contrato  de  manutenção  e  gestão  de
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iluminação pública de Foz do Iguaçu/PR, para direcionar de forma ilícita a licitação
correspondente para a empresa Elector do Brasil;  QUE nesta oportunidade, foi
negociada a quantia de 400 mil reais a título de propina; QUE pelo que lembra,
seria 200 mil para VITORASSI, e os outros 200 mil seriam para a campanha do
professor SÉRGIO, ou ainda, 100 mil para ele (SERGIO) e 100 mil para CLÁUDIA
PEREIRA; QUE a função do colaborador foi apresentar CRISTIANO FURE DE
FRANÇA,  então  secretário  de  obras,  ao representante  da  empresa  Elector  do
Brasil,  que  veio  a  Foz do Iguaçu  uma ou duas semanas após o encontro  na
empresa de ORLANDO, e ficou hospedado no Hotel Slavieiro; QUE ao sair da
Prefeitura,  MELQUEZEDEQUE  ficou  responsável  com  as  tratativas  com  a
empresa; QUE essa empresa não ganhou a licitação; QUE o colaborador acredita
que o motivo foi o valor superfaturado; QUE não sabe se outra empresa pagou
mais;  QUE  obteve  a  informação  de  que  o  prefeito  solicitara  ao
MELQUEZEDEQUE devolvesse o dinheiro (400 mil) à empresa, mas não sabe se
isto ocorreu ou não.

No entanto, verifica-se que no certame licitatório a empresa ELECNOR

DO BRASIL LTDA. apresentou uma proposta em um valor  alto  e  acabou perdendo a

licitação.  Além  disso,  apresentou  o  software em  língua  espanhola  não  atendendo

minimamente aos requisitos necessários para a sua habilitação. 

Ocorre que no transcorrer da  Concorrência nº 20/2014, entre outubro e

novembro  de  2014,  o  denunciado  ORLANDO  ARISTIDES  ARCE  MORALES,

representante  no  Brasil  da  empresa  ELECNOR  DO  BRASIL  LTDA.  com  vontade  e

consciência, ofereceu  ao então  Prefeito  RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA PEREIRA  e  a

MELQUIZEDEQUE  DA SILVA FERREIRA CORREA DE  SOUZA vantagem  indevida,

consistente  em  R$  20.000,00  (vinte  mil  reais),  para  que  houvesse  a  habilitação  do

software em língua espanhola, apresentado pela ELECNOR DO BRASIL LTDA., a fim de

que pudesse prosseguir  como concorrente  no procedimento licitatório.  Nesta ocasião,

RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA PEREIRA  e  a MELQUIZEDEQUE  DA SILVA FERREIRA

CORREA  DE  SOUZA,  com  vontade  e consciência,  mediante  prévio  conluio,  com

comunhão de esforços e identidade de propósitos, receberam referida vantagem indevida.

Esse  novo  valor  foi  recebido  por  MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA

FERREIRA CORREA SOUZA de ORLANDO ARISTIDES ARCE MORALES, no escritório

deste, sito na  Rua Carlos Luz, 65, Fundos, Parque Presidente, nesta cidade (sede da

 Rua Edmundo de Barros, n.º 660, Centro, Foz do Iguaçu/PR, CEP 85.851-120  (45) 3521-4500 E-mail:PRPR-foz@mpf.  mp  .br
143

mailto:mpf-guaira@prpr.mpf.gov.br
mailto:mpf-guaira@prpr.mpf.gov.br
mailto:mpf-guaira@prpr.mpf.gov.br


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR

Ralu  Comercial  de  Equipamentos Industriais  Ltda.)  e  repassado a  RENI CLÓVIS DE

SOUZA PEREIRA.

Nesse sentido,  o  Termo de Declarações “VEREADOR VITORASSI”  da

Colaboração Premiada de  MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA

tem-se:

QUE alega que, em meados do mês de agosto de 2014, o Prefeito RENI PEREIRA
recebeu adiantado o valor de 400 mil reais da empresa ELECNOR DO BRASIL,
que, posteriormente, concorreria ao certame de manutenção da iluminação pública
de Foz do Iguaçu, sendo o certame direcionado para essa empresa pelo próprio
Prefeito RENI PEREIRA; QUE dos 400 mil reais, o valor de 200 mil reais seria
destinado  para  a  campanha de deputado  federal  do  Professor  SÉRGIO,  e  os
outros 200 mil reais seriam destinados para a campanha de deputado federal do
então vereador, DILTO VITORASSI; QUE o colaborador informa que houve um
desentendimento entre o Prefeito RENI e o Prof. SERGIO (suplente do deputado
federal RATINHO JUNIOR), e não houve o repasse integral a SERGIO, mas tão
somente o valor de 100 mil reais, e os outros 100 mil reais destinados à campanha
eleitoral da deputada estadual CLAUDIA PEREIRA, conforme relatado por RENI
ao colaborador; QUE a empresa ELECNOR tinha um lobista chamado ORLANDO
ARISTIDES MORALEZ, sendo que o certame para contratação da manutenção da
iluminação pública do município de Foz do Iguaçu, teria a participação da empresa
ELECNOR  por  determinação  do  Prefeito  RENI;  QUE  RODRIGO  BECKER
participou da primeira reunião realizada na sede de empresa de ORLANDO; QUE
no final da execução do certame licitatório, estavam envolvidos na secretaria de
obras, HÉLIO SAMEK, diretor de iluminação pública, e outro rapaz, que trabalhava
no setor de iluminação pública, que não se recorda do nome; QUE a empresa
ELECNOR DO BRASIL colocou em sua proposta de licitação um valor muito alto e
acabou perdendo a licitação; QUE RENI PEREIRA solicitou ao colaborador que o
mesmo  solucionasse  a  questão  para  que  a  empresa  ELECNOR  DO  BRASIL
participasse de outro projeto na área de iluminação pública a fim de rever o valor
de 400 mil aportados de forma adiantada; QUE o lobista ORLANDO, por diversas
vezes, procurou o colaborador na secretaria de TI, a fim de cobrar a solução do
problema  ocasionado;  QUE  a  licitação  referente  à  iluminação  pública,  salvo
engano, ocorreu no final do ano de 2014, e o contrato com a empresa LUMIPAR
somente  foi  assinado  em meados  de  abril  de  2015,  em  virtude  de  inúmeros
questionamentos realizados pelas empresas concorrentes; QUE não teve como
solucionar a questão dos 400 mil reais, acreditando que os mesmos não foram
devolvidos, e que o colaborador foi cobrado até o final do ano de 2015, e acredita
que o valor ainda não foi pago; QUE referente a participação do colaborador no
certame lhe cabia avaliar o software, que daria a gestão de toda a manutenção
que a empresa vencedora teria que implantar; QUE quando a empresa ELECNOR
apresentou  o  software,  durante  o  processo  licitatório,  o  mesmo  estava  em
espanhol,  não  atendendo  minimamente  os  requisitos  necessários  para  a  sua
habilitação;  QUE o  Prefeito  RENI,  mesmo diante  da  ausência  de  qualificação
técnica  do  software,  determinou  que  o  colaborador  habilitasse  o  software  da
empresa ELECNOR, em virtude da propina recebida por este (RENI) paga por
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ORLANDO, no valor de 20 mil reais; QUE o colaborador recolheu o dinheiro com
ORLANDO, na sede da empresa, no Parque Presidente,  em Foz do Iguaçu, e
entregou para RENI,  no carro deste;  QUE o colaborador esclarece que DILTO
VITORASSI, Prof. SERGIO e CLAUDIA PEREIRA tinham ciência da origem ilícita
do  dinheiro  proveniente  das  empresas  que  prestavam  serviços  ao  município,
oriundos de vantagem indevida.

Desta  feita,  restou  evidente  que os  denunciados  RENI  CLÓVIS  DE

SOUZA PEREIRA,  RODRIGO  BECKER  e  MELQUIZEDEQUE  DA SILVA FERREIRA

CORREA SOUZA praticaram o delito de corrupção passiva (artigo 317, do Código Penal)

e  ORLANDO ARISTIDES ARCE MORALES o delito de corrupção ativa (artigo 333, do

Código Penal).

A materialidade do delito em tela restou demonstrado pelos termos de

colaboração  premiada  de  RODRIGO  BECKER e  MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA

FERREIRA CORREA SOUZA provas de corroboração trazidas pelos  colaboradores e

pelo procedimento licitatório apontado, a Concorrência nº 20/2014.

A autoria recai sobre os denunciados:

a) MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA  FERREIRA  CORREA  SOUZA  e

RODRIGO BECKER: artigo 317, do Código Penal; 

b)  ORLANDO  ARISTIDES  ARCE  MORALES:  artigo  333,  do  Código

Penal (por duas vezes);

c)  RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA: artigo 317, do Código Penal, por

duas vezes.

7.4  DOS  CRIMES  PREVISTOS  NOS  ARTIGOS  317  E  333,  AMBOS  DO  CÓDIGO
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PENAL – REUNIÃO LA CABAÑA

Denunciados: RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA

SOUZA, RODRIGO BECKER, GIRNEI DE AZEVEDO, GESSANI DA SILVA, PAULO GUSTAVO GORSKI

e PAULO TRENTO GORSKI

Entre os meses de agosto e setembro de 2014, em data não esclarecida

nos autos, em Foz do Iguaçu/PR, os denunciados RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA,

MELQUIZEDEQUE  DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA,  RODRIGO  BECKER  e

GIRNEI  DE  AZEVEDO, com  vontade  e consciência, mediante  prévio  conluio,  com

comunhão de esforços e identidade de propósitos, solicitaram e receberam, para si e para

outrem, direta e indiretamente, em razão das funções públicas que exerciam, vantagem

indevida, consistente em R$ 200.000,00 (duzentos mil  reais) dos denunciados  PAULO

GUSTAVO GORSKI e  PAULO TRENTO GORSKI. Nas mesmas circunstâncias,  PAULO

GUSTAVO GORSKI e PAULO TRENTO GORSKI, com vontade e consciência, mediante

prévio conluio,  com comunhão de esforços e identidade de propósitos, prometeram e

pagaram parcela da vantagem indevida já descrita aos denunciados acima nominados.

Do valor mencionado, o denunciado GESSANI DA SILVA, com vontade e

consciência, solicitou e recebeu, para si em razão de ser vereador à época, vantagem

indevida, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Entre os meses de agosto e setembro de 2014, em data não esclarecida

nos autos,  foi  realizada uma reunião no restaurante  La Cabaña (atual  Palazzo Grill),

localizado na Avenida Paraná, nesta cidade. A reunião, convocada pelo então Prefeito de

RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA PEREIRA ocorreu  na  hora  do  almoço  e  contou  com  a

presença dos servidores à época RODRIGO BECKER, GIRNEI DE AZEVEDO, RUBENS

PRATES JUNIOR e dos empreiteiros NILTON JOÃO BECKERS, VILSON SPERFELD,

PAULO GUSTAVO GORSKI e PAULO TRENTO GORSKI.
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No almoço, o Prefeito RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA solicitou dos

empreiteiros PAULO  GUSTAVO  GORSKI e  PAULO  TRENTO  GORSKI,  sócio  e

administrador da SAMP – Construtora da Obras Ltda.,  que mantinha contratos com a

municipalidade  (PAC  I),  a  “doação”  de R$  200.000,00  (duzentos  mil  reais)  para  a

campanha de seu cônjuge CLÁUDIA VANESSA DE SOUZA FONTOURA PEREIRA à

deputada  estadual.  Nesta  ocasião,  PAULO  GUSTAVO  GORSKI e  PAULO  TRENTO

GORSKI prometeram a vantagem indevida, que foi parcialmente paga em seguida.

Após o término da reunião, no próprio estacionamento do restaurante La

Cabaña (atual Palazzo Grill), foram entregues dois envelopes a GIRNEI DE AZEVEDO

por PAULO TRENTO GORSKI e PAULO GUSTAVO GORSKI correspondente a parte da

vantagem ilícita solicitada. Tais envelopes foram repassados a RENI CLÓVIS DE SOUZA

PEREIRA em momento posterior na Avenida Venezuela, em Foz do Iguaçu/PR, tendo em

seu interior o valor de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais).

Alguns  dias  após,  RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA  PEREIRA pediu  que

RODRIGO  BECKER fosse  a  São  Miguel  do  Iguaçu/PR  buscar  o  restante  do  valor

combinado com PAULO TRENTO GORSKI. RODRIGO convidou MELQUIZEDEQUE DA

SILVA FERREIRA CORREA SOUZA e  foram  até  São  Miguel  do  Iguaçu/PR  em  um

sábado pela manhã. Lá, receberam de PAULO TRENTO GORSKI um cheque no valor de

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ao  retornarem  de  São  Miguel  do  Iguaçu/PR,  o  denunciado

MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA trocou a cártula na casa de

câmbio  ATLAS,  situada  na  Avenida  das  Cataratas  neste  Município.  Ato  contínuo,

MELQUIZEDEQUE  DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA e  RODRIGO  BECKER

dirigiram-se  para  a  Avenida  República  Argentina,  onde  nas  proximidades  do

Supermercado  Mufatto,  entregaram  o  valor  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais)  ao  ex-

vereador GESSANI DA SILVA, que esperava em seu veículo. O então vereador recebeu
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a vantagem indevida que lhe havia sido prometida pelo então Prefeito RENI CLÓVIS DE

SOUZA PEREIRA.

Os valores remanescentes foram entregues a RENI CLÓVIS DE SOUZA

PEREIRA em uma festa realizada na residência do vereador MARINO GARCIA (que não

possuía conhecimento deste ilícito).

Os fatos acima narrados são corroborados pelos Termos de Declarações

das  colaborações  premiadas  firmadas  com  NILTON  JOÃO  BECKERS,  RODRIGO

BECKER e MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA  FERREIRA  CORREA  SOUZA.  Senão

vejamos:

QUE, em relação a uma reunião ocorrida no Restaurante LA CABANA, em Foz do
Iguaçu/PR, o colaborador esclarece que a mesma ocorreu com fins políticos, na
qual  o  Prefeito  RENI  solicitou  uma  ajuda  para  a  campanha  de  sua  esposa
CLAUDIA, no valor de 200 mil reais para PAULO GORSKI, e a reunião contou com
as presenças de  VILSON SPERFELD,  RODRIGO BECKER,  PAULO GORSKI,
PAULO GORSKI  FILHO (PAULINHO),  RUBENS PRATIS JUNIOR,  GIRNEI  DE
AZEVEDO, RENI PEREIRA e seu motorista; QUE após o almoço, o colaborador
saiu  com  VILSON  e  não  viu  a  entrega  de  dinheiro  (Termo  “REUNIÃO
RESTAURANTE LA CABANA” - NILTON JOÃO BECKERS).

Que  durante  a  campanha  de  CLAUDIA  PEREIRA  ocorreu  um  almoço  no
restaurante LA CABANÃ, onde estavam presentes,  além do colaborador,  RENI
PEREIRA, GIRNEI DE AZEVEDO, PAULO GORSKI e NILTON JOÃO BECKERS,
ficando  neste  momento  acordado  que  PAULO  GORSKI  doaria  o  valor  de  R$
200.000,00 para a campanha de CLAUDIA PEREIRA devido aos contratos que o
mesmo possuía na prefeitura; QUE na saída do estacionamento do restaurante,
PAULO GORSKI entregou em mãos para RENI a quantia de R$ 98.000,00; QUE
RENI  pagou a conta  no restaurante;  QUE PAULO GORSKI JÚNIOR pediu  ao
colaborador que levasse R$ 50.000,00 (complementação do que faltou) para RENI
PEREIRA, o colaborador junto com MELQUIZEDEQUE foi a São Miguel do Iguaçu
em  um  sábado  de  manhã,  quando  PAULINHO  passou  um  cheque  de  R$
50.000,00; QUE MELQUIZEDEQUE é amigo do dono da casa de câmbio ATLAS,
sito à Avenida das Cataratas; QUE o valor trocado foi distribuído entre GESSANI e
RENI PEREIRA; QUE levaram nas proximidades do Supermercado Mufatto, na
República Argentina, não se recordando se o valor era de R$ 10.000,00 ou R$
20.000,00 para a campanha do deputado estadual de GESSANI; QUE a diferença
foi  entregue  no  mesmo dia  por  MELQUIZEDEQUE a  RENI  PEREIRA em um
almoço na  casa  do  vereador  MARINO GARCIA;  QUE não viu  o  momento  da
entrega do dinheiro (Termo “CAMPANHAS” - RODRIGO BECKER).
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QUE,  em meados de setembro/2014,  a  pedido  do  prefeito  RENI  PEREIRA,  o
colaborador acompanhou a pessoa de RODRIGO BECKER até a cidade de São
Miguel do Iguaçu/PR, com intuito de retirar o valor de 200 mil reais com a pessoa
de  PAULINHO  GORSK  JÚNIOR,  filho  de  PAULO  GORSK,  dono  da  empresa
SAMP, no estacionamento da Faculdade UNIGUAÇU; QUE nessa oportunidade,
não tinha conhecimento de todas as operações ilícitas envolvendo o governo de
RENI PEREIRA, e ao chegar lá, o valor repassado não foi o de 200 mil reais e sim
um cheque de 50 mil reais da empresa SAMP ou de PAULO GORSK, sendo que o
colaborador se propôs a trocar do cheque na Casa de Câmbios ATLAS, da Av.
Cataratas,  que  pertence  a  um  amigo  do  colaborador;  QUE  o  colaborador  e
RODRIGO BECKER, após a troca do cheque por dinheiro efetivo, se dirigiram à
casa do vereador MARINO GARCIA, no Bairro Morumbi, próximo ao Campo de
Futebol  ALDAIR FAGUNDES,  onde se  encontravam,  aproximadamente,  quinze
pessoas, dentre elas, o Prefeito RENI e DIEGO (sobrinho de RENI), sendo que por
orientação de RENI deveriam ser repassados para GESSANI, salvo engano, 10 ou
20 mil reais, a diferença, ou seja, quarenta ou trinta mil reais entregues ao Prefeito
RENI PEREIRA; QUE, juntamente com RODRIGO BECKER, se dirigiram até o
local  combinado,  local  este  próximo ao  antigo  Atacadão MAXXI,  da  República
Argentina;  QUE  o  colaborador  e  RODRIGO  BECKER  entraram  no  carro  de
GESSANI, sendo repassado o valor em comento, como aporte ilegal à campanha
de deputado estadual de GESSANI; QUE o colaborador acredita que RODRIGO
BECKER o convidou porque já estava a par de algumas tratativas de repasses
ilícitos realizados no bojo da organização criminosa, sendo que era para buscar
em  espécie,  e  ele  (RODRIGO)  não  queria  ir  sozinho;  QUE  se  recorda  que
RODRIGO ligou para o GIRNEI e se entenderam acerca da diferença dos valores;
QUE  o  colaborador  tem o  conhecimento  de  um  almoço,  em que  não  estava
presente,  ocorrido  no  Restaurante  La  Cabana,  no  qual,  segundo informações,
foram  repassados  a  diferença,  ou  seja,  150  mil  reais  (Termo  “GESSANI”  -
MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA).

Desta  feita,  restou  evidente  que os  denunciados  RENI  CLÓVIS  DE

SOUZA  PEREIRA, MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA  FERREIRA  CORREA  SOUZA,

RODRIGO BECKER, GIRNEI DE AZEVEDO e GESSANI DA SILVA praticaram o delito

de  corrupção  passiva  (artigo  317,  do  Código  Penal)  e  PAULO  TRENTO  GORSKI e

PAULO GUSTAVO GORSKI, o delito de corrupção ativa (artigo 333, do Código Penal).

A materialidade do delito em tela restou demonstrado pelos termos de

colaboração  premiada  acima  colacionados  e  provas  de  corroboração  juntadas  pelos

colaboradores.

A autoria recai nos denunciados: 
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a)  GESSANI DA SILVA, GIRNEI DE AZEVEDO, MELQUIZEDEQUE DA

SILVA FERREIRA CORREA SOUZA, RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA e RODRIGO

BECKER: artigo 317, do Código Penal;

b) PAULO GUSTAVO GORSKI e PAULO TRENTO GORSKI: artigo 333,

do Código Penal.

7.5  DOS  CRIMES  PREVISTOS  NOS  ARTIGOS  317  E  333,  AMBOS  DO  CÓDIGO

PENAL – QUEIROGA

Denunciados:  LUIZ  AUGUSTO  PINHO  DE QUEIROGA e  MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA

CORREA SOUZA

Em data que não foi  possível  esclarecer,  porém no mês de janeiro de

2015, em Foz do Iguaçu/PR, o denunciado LUIZ AUGUSTO PINHO DE QUEIROGA, com

vontade  e consciência,  solicitou  do  então  Secretário  de  Tecnologia  da  Informação

MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA e recebeu, diretamente, em

razão do exercício  de  função de vereador  de  Foz do Iguaçu/PR,  vantagem indevida,

consistente em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Na mesma ocasião, MELQUIZEDEQUE DA

SILVA FERREIRA CORREA SOUZA, com vontade e consciência, prometeu e pagou a

vantagem indevida já descrita ao denunciado LUIZ AUGUSTO PINHO DE QUEIROGA.

Conforme consta nos autos,  a  Câmara dos Vereadores instaurou uma

Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI para investigar irregularidades na Secretaria de

Tecnologia  da  Informação,  pasta  que  tinha  como  Secretário  à  época  o  denunciado

MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA. Fazia parte dessa comissão

como relator o vereador LUIZ AUGUSTO PINHO DE QUEIROGA.
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MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA procurou o

referido  vereador  buscando apoio na sobredita  CPI,  em contrapartida este  solicitou a

vantagem indevida, a qual foi paga pelo primeiro.

A prática ilícita foi confirmada pelo Termo de declarações “OPERAÇÃO

CÂMARA DE VEREADORES – MENSALINHO – PARTE IV” elaborada pelo colaborador

MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA:

QUE o colaborador esclarece que ainda houve algumas situações pontuais  de
pagamento de propina ao vereador LUIS QUEIROGA no valor de 10 mil reais “a
título de empréstimo” quando o vereador citado era relator na CPI que investigava
irregularidades na Secretaria  de TI  também envolvendo o colaborador;  QUE o
colaborador afirma que não recebeu o valor de tal empréstimo;

Desta feita,  restou provado que o denunciado  LUIZ AUGUSTO PINHO

DE QUEIROGA praticou o delito de corrupção passiva (artigo 317, do Código Penal) e

MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA, o delito de corrupção ativa

(artigo 333, do Código Penal).

A materialidade do delito em tela restou demonstrado pelos termos de

colaboração premiada acima colacionados.

A autoria recai nos denunciados:

a) LUIZ AUGUSTO PINHO DE QUEIROGA: artigo 317, do Código Penal;

b)  MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA:  artigo

333, do Código Penal.

7.6  DOS  CRIMES  PREVISTOS  NOS  ARTIGOS  317  E  333,  AMBOS  DO  CÓDIGO
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PENAL – PAULO ROCHA – CHEQUE

Denunciados: RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA

SOUZA e PAULO RICARDO DA ROCHA

No primeiro semestre de 2015, em data não esclarecida nos autos, em

Foz  do  Iguaçu/PR,  o  denunciado  PAULO  RICARDO  DA ROCHA,  com  vontade  e

consciência, solicitou e recebeu de MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA

SOUZA e RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, diretamente, em razão do exercício de

função de vereador de Foz do Iguaçu/PR, vantagem indevida, consistente na quantia de

R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar,

MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA e RENI CLÓVIS DE SOUZA

PEREIRA,  com  vontade  e consciência,  mediante  prévio  conluio,  com  comunhão  de

esforços e identidade de propósitos, prometeram e pagaram a vantagem indevida acima

descrita ao denunciado PAULO RICARDO DA ROCHA.

Denota-se que na época acima mencionada, após a sobredita solicitação

do denunciado  PAULO  RICARDO DA  ROCHA,  RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA

juntamente a  MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA dirigiram-se

até a residência de KYETLYN SALVATTI RAMOS, filha de SALVADOR RAMOS, com o

qual  PAULO  RICARDO DA ROCHA tinha  uma  dívida  de  R$  12.500,00  (doze  mil  e

quinhentos  reais)  referente  a  sua  campanha  de  deputado  federal.  Desta  feita,

MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA, a pedido de RENI CLÓVIS

DE SOUZA PEREIRA, saldou a dívida em duas ou três parcelas, resgatando o cheque de

PAULO RICARDO DA ROCHA empenhado.

A prática ilícita foi confirmada pelo Termo de Declarações “OPERAÇÃO

CÂMARA DE VEREADORES – MENSALINHO – PARTE IV” elaborada pelo colaborador

MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA:

(…) QUE além do “mensalinho”, em uma oportunidade, no primeiro semestre de
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2015, o Prefeito RENI levou o colaborador na casa da Sra.  “KETLIN” (filha do
SALVADOR  RAMOS),  com  a  qual  PAULO  ROCHA tinha  uma  dívida  de  R$
12.500,00  referentes  à  sua  campanha  de  deputado  federal,  sendo  que  o
colaborador deveria saldar essa dívida a pedido do Prefeito RENI; QUE esclarece
o colaborador que tal dívida foi paga em duas ou três vezes, resgatando o cheque
empenhado de PAULO ROCHA; QUE o escritório onde o colaborador efetuou tais
pagamentos fica em frente ao colégio BARTOLOMEU MITRE (…)

Desta  feita,  restou  provado  que o  denunciado  PAULO  RICARDO  DA

ROCHA  praticou  o  delito  de  corrupção  passiva  (artigo  317,  do  Código  Penal)  e

MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA e RENI CLÓVIS DE SOUZA

PEREIRA o delito de corrupção ativa (artigo 333, do Código Penal).

A materialidade  do  delito  em  tela  restou  demonstrado  pelo  termo  de

colaboração  premiada  acima colacionado  e  pelo  depoimento  de  KYETLYN SALVATTI

RAMOS em sede policial.

A autoria recai nos denunciados:

a) PAULO RICARDO DA ROCHA: artigo 317, do Código Penal;

b) MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA e  RENI

CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA: artigo 333, do Código Penal.

7.7 DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 317, DO CÓDIGO PENAL – ANICE

Denunciada: ANICE NAGIB GAZZAOUI

Em data que não se pode precisar, mas entre abril e maio de 2013, em

Foz do Iguaçu/PR, a denunciada ANICE NAGIB GAZZAOUI, com vontade e consciência,

solicitou, diretamente, do então Prefeito RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, em razão

do  exercício  de  função  de  vereadora  de  Foz  do  Iguaçu/PR,  vantagem  indevida,
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consubstanciada  no  valor  de  R$  30.000,00  (trinta  mil  reais),  a  fim  de  que  votasse

favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei 06/2013.

É de domínio público que o contrato de concessão do abastecimento de

água e tratamento de esgoto, firmado com a SANEPAR havia vencido em 2011. Protelada

sua  vigência,  no  início  do  mandato  em  2013,  o  Prefeito  RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA

PEREIRA encaminhou à Câmara de Vereadores o Projeto de Lei 06/2013, que autorizava

o Executivo a estabelecer com o governo do estado a gestão associada para prestação,

planejamento,  regulação  e  fiscalização  dos  serviços  de  abastecimento  de  água  e

esgotamento sanitário em Foz do Iguaçu pelo prazo de 30 (trinta) anos.

Havia interesse da SANEPAR na aprovação do projeto de lei e obtenção

da concessão, para prestação de serviços de água e esgoto, sendo que em contrapartida

haveria repasse de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) para o Município de Foz do

Iguaçu/PR. O contrato, objeto do referido projeto de lei, passou pela votação e aprovação

pela Câmara de Vereadores, ocasião em que a vereadora  ANICE NAGIB GAZZAOUI

solicitou R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao Prefeito RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA

para votar favoravelmente à aprovação.

O colaborador RODRIGO BECKER, no Termo “MENSALINHO”, ao narrar

sobre o ajuste ilícito de mesmo nome ocorrido na Câmara dos Vereadores, afirmou:

(…) QUE a vereadora ANICE pediu para o prefeito RENI o valor de 30 mil para
votar na concessão da SANEPAR, porém o fato não se concretizou até onde o
colaborador sabe.

No Termo “CONTRATO SANEPAR”, o aludido colaborador confirmou:

(…) QUE RENI falou para o colaborador que a vereadora ANICE solicitou 30 mil
reais para votar favorável à aprovação do contrato na Câmara dos Vereadores, no
entanto tal valor não foi pago (…).
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No mesmo sentido são as declarações de CARLOS JULIANO BUDEL no

Termo de Colaboração Premiada “CONTRATO CONCESSÃO – SANEPAR”:

(…) QUE o Prefeito RENI PEREIRA confidenciou ao colaborador que a vereadora
ANICE havia solicitado R$ 30.000,00, mas não sabe se o RENI PEREIRA pagou
(…).

Desta  feita,  restou  evidenciado  que a  denunciada  ANICE  NAGIB

GAZZAOUI praticou o delito de corrupção passiva (artigo 317, do Código Penal).

A materialidade do delito em tela restou demonstrado pelos termos de

colaboração premiada acima colacionados e pela própria Lei Municipal nº 4102, de 12 de

junho de 2013.

A autoria restou demonstrada pelos documentos acima nominados e recai

na denunciada ANICE NAGIB GAZZAOUI pela prática do delito previsto no artigo 317, do

Código Penal.

7.8  DOS  CRIMES  PREVISTOS  NOS  ARTIGOS  317  E  333,  AMBOS  DO  CÓDIGO

PENAL – VANTAGEM PECUNIÁRIA

Denunciados: RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA

SOUZA, ANICE NAGIB GAZZAOUI, LUIZ ANTÔNIO PEREIRA e IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO

Entre  os  anos de 2013 e  2014,  em Foz do Iguaçu/PR,  a  denunciada

ANICE  NAGIB  GAZZOUI,  com  vontade  e consciência,  solicitou  de  LUIZ  ANTÔNIO

PEREIRA e IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO e recebeu, direta e indiretamente, em razão

do exercício de função de vereadora de Foz do Iguaçu/PR, vantagem indevida, na quantia

aproximada  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais)  mensais  das  empresas LABOR OBRAS

LTDA. e IGUASSU SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – EIRELI, que tinham como sócios e

administradores LUIZ ANTÔNIO PEREIRA e IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO, o primeiro
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de forma oculta no contrato social.

Assim,  nas mesmas circunstâncias  de tempo e  lugar,  LUIZ ANTÔNIO

PEREIRA  e IVAN  LUIZ  FONTES SOBRINHO,  com vontade  e consciência,  mediante

prévio  conluio,  com comunhão de esforços e  identidade de propósitos  prometeram e

pagaram vantagem indevida,  na  quantia  aproximada de R$ 10.000,00 (dez mil  reais)

mensais à denunciada  ANICE NAGIB GAZZOUI por intermédio das pessoas jurídicas

LABOR OBRAS LTDA. e IGUASSU SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – EIRELI.

Da  mesma  forma,  entre  os  anos  de  2013  e  2014,  em  datas  não

esclarecidas nos autos, em Foz do Iguaçu/PR, a denunciada ANICE NAGIB GAZZOUI,

com  vontade  e consciência,  solicitou  do  então  Prefeito  RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA

PEREIRA  e  MELQUIZEDEQUE  DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA que, com

vontade e consciência, mediante prévio conluio, com comunhão de esforços e identidade

de propósitos, prometeram vantagem pecuniária indevida, na quantia aproximada de R$

10.000,00 (dez mil reais) mensais, a serem pagas pelas empresas LABOR OBRAS LTDA.

e IGUASSU SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – EIRELI, conforme prévio acordo entre RENI

CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA e LUIZ ANTÔNIO PEREIRA, na condição de Presidente

do Partido Trabalhista Nacional - PTN e com poderes de ingerência nas referidas pessoas

jurídicas.  Assim,  os  pagamentos da Prefeitura às empresas LABOR OBRAS LTDA.  e

IGUASSU  SERVIÇOS  TERCEIRIZADOS  –  EIRELI  eram  mantidos  regulares  por

MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA, diante do quadro de atraso

de pagamentos que era a regra na administração municipal.

Já no dia  1º  de junho de 2015,  em Foz do Iguaçu/PR, a denunciada

ANICE NAGIB GAZZOUI, com vontade e consciência, solicitou, para si, diretamente, em

razão do exercício de função de vereadora nesta cidade, de LUIZ ANTÔNIO PEREIRA,

vantagem indevida  pecuniária.  Ato  contínuo,  nas  mesmas circunstâncias  de  tempo e

lugar,  o denunciado  LUIZ ANTÔNIO PEREIRA,  com vontade e consciência,  prometeu
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vantagem indevida, consistente em um mil  reais (“milão”), à vereadora  ANICE NAGIB

GAZZOUI, que estava no exercício da função.

A solicitação  e  a  promessa  foram  objeto  da  interceptação  telefônica

(índice 75860831, data 01/06/2015, horário inicial 12:49:38) que ora se transcreve:

AUDIO  juntado  no  Evento  4  –  AUDIO4  dos  autos  nº  5009847-
73.2016.404.7002: 01/06/2015, horário inicial 12:49:38 – índice 75860831
TRANCRIÇÃO:

LUIZ – Oi  
ANICE - Oi
LUIZ - Oi
ANICE – É, não é que (ininteligível) tava aqui
LUIZ – Hum imaginei, eu imaginei
ANICE – eu não queria falar e (ininteligível)
LUIZ – não sei, eu tenho que ir em casa que duas horas o pessoal do sindicato
está indo lá para falar comigo
ANICE – É então tá bom né
LUIZ – E aí o que você está pensando em me convidar?
ANICE – Eu tô  pensando que eu tenho que pagar  minhas contas Luiz,  eu tô
desesperada, eu tenho que fechar o negócio do banco (ininteligível)
LUIZ – eu acredito
ANICE – Você consegue me ajudar em alguma coisa?
LUIZ – Anice eu tô falando (ininteligível)
ANICE – eu sei, eu sei 
LUIZ – O Ivan não está mais me ajudando em nada ao contrário …
ANICE – eu sei
LUIZ – então (ininteligível) sufoco
ANICE – mas pelo menos agora no começo do mês me dá um ar né
LUIZ – tá vamos tentar tá bom
ANICE – (ininteligível)
LUIZ – hoje eu não tenho, hoje eu não tenho
ANICE – Medianeira
LUIZ – Hoje, hoje sinceramente você sabe que eu não tenho. Vamos tentar vamos
ver como estão as contas e vou ver se eu ajudo você com pelo menos “milão” tá
bom?! Vamos tentar.
ANICE – (ininteligível)
LUIZ – tá bom

De acordo com o Termo “VEREADORA ANICE” da colaboração premiada

de MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA:

QUE o colaborador esclarece que a vereadora ANICE sempre fez oposição ao
Prefeito RENI, mas uma forma de tê-la como aliada para não atrapalhar o governo
era manter um compromisso (feito entre RENI e LUIS PEREIRA) dos pagamentos
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das  empresas  LABOR  e  IGUASSU,  dentro  dos  padrões  possíveis  com
razoabilidade de atraso; QUE o proprietário de fato das empresas supracitadas era
a  pessoa  de  LUIS  PEREIRA,  e  de  direito,  IVAN  LUIS  SOBRINHO;  QUE  o
colaborador  acredita  que  IVAN,  mediante  esses  pagamentos,  repassava  à
Vereadora ANICE o valor de 10 mil reais mensais para que ela se mantivesse em
oposição moderada; QUE as empresas LABOR e IGUASSU prestavam serviço
desde a gestão do ex-prefeito PAULO MAC’DONALD; QUE tais empresas eram
utilizadas para alocação de pessoas indicadas por vereadores; QUE por diversas
oportunidades o Prefeito RENI PEREIRA se mostrava decidido a licitar os serviços
realizados pela LABOR e pela IGUASSU, mas em contrapartida, pesavam a favor
das empresas a pessoa de LUIS PEREIRA ser presidente do partido PTN e alguns
secretários do governo RENI advogarem a favor de tais empresas de modo a
tentarem interceder na renovação dos contratos; QUE quando chegou-se a data
de  renovação  desses  contratos,  houve  divergências  atinentes  ao  reequilíbrio
econômico das empresas LABOR e IGUASSU, motivando que IVAN procurasse o
colaborador para a liberação dos pagamentos em atraso, que somavam a monta
de  500  mil  reais,  aproximadamente,  chegando  a  propor  ao  colaborador  a
vantagem indevida na ordem de 50 mil reais, mediante o pagamento das notas;
QUE  o  colaborador  não  aceitou  a  proposta  de  propina  em  razão  de
desentendimentos  anteriores  entre  o  Prefeito  RENI  e  LUIS  PEREIRA;  QUE o
colaborador tem o conhecimento que a vereadora ANICE, após este fato, deixou
de  receber  os  10  mil  reais  mensais,  atuando  contra  o  governo  RENI,  o  que
culminou em uma CPI contra a Secretaria de TI, para investigação de possíveis
irregularidades  no  contrato  do  georreferenciamento;  QUE a  vereadora  ANICE,
constantemente,  denegria  a imagem do colaborador através das mídias locais;
QUE houve uma interceptação telefônica entre o Prefeito RENI e o colaborador
sendo  que  aquele  informou  que  teria  resolvido  o  problema  com  a  vereadora
ANICE; QUE o dossiê elaborado por KOSSAR e ALCIDES foi encaminhado ao
Secretário  de  Administração  CHICO  NOROESTE  a  fim  de  que  negociasse  o
pagamento  de  aproximadamente  um  valor  de  50  a  100  mil  reais  para  que
efetivasse  a  destruição  do  dossiê;  QUE  CHICO  NOROESTE  não  procurou  o
colaborador  com forma  de  retaliação,  em virtude  dos  contratos  do  Transporte
Escolar,  o  que levou ALCIDES e KOSSAR a entender que o colaborador não
estava disposto a negociar, tendo assim ALCIDES e KOSSAR levado o dossiê à
vereadora ANICE, que instaurou a CPI, tendo como presidente a mesma, relator
vereador  LUIS  QUEIROGA,  e  membro  comum  EDÍLIO  DALAGNOL;  QUE  o
colaborador colocou seu cargo à disposição de RENI caso o mesmo entendesse
que politicamente a CPI instaurada o atingiria;  QUE o rompimento de relações
entre  a  LABOR  e  IGUASSU  com  o  governo  RENI  se  deu  em  virtude  deste
entender que tais empresas financiavam veículos de comunicação contrários ao
governo, exemplo, Jornal Tribuna Popular, bem como o apoio de LUIS PEREIRA à
campanha da vereadora ANICE para deputada estadual;  QUE RENI direcionou
para que a empresa INTERSEPT vencesse as licitações, referentes aos serviços
prestados  pela  LABOR  e  pela  IGUASSU,  porém,  em  virtude  de  editais
impugnados o Prefeito RENI não conseguiu romper a ligação entre o governo e as
empresas LABOR e IGUASSU; QUE o colaborador, através de JOMAA (dentista),
tomou conhecimento que a vereadora ANICE recebia metade do salário de sua
assessora de nome ROSE LOCKS, e diante dessa informação propôs a JOMAA
que a procurasse (ROSE) com o fim de tornar público tal irregularidade, porém
não houve evolução nas tratativas, visto que o relatório das investigações da CPI
restou inconclusivo.
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O colaborador RODRIGO BECKER, no Termo “MENSALINHO”, ao narrar

sobre o ajuste ilícito de mesmo nome ocorrido na Câmara dos Vereadores, afirmou:

QUE com relação à vereadora ANICE, não tem conhecimento que ela recebia em
espécie  mensalmente,  mas  acredita  que  recebia  esporadicamente,  e  também
recebia  vantagens pelas empresas terceirizadas que possuíam contrato  com a
Prefeitura, em especial com a LABOR e IGUAÇU (...);

Já  no  Termo  “FINANCIAMENTO  DO  MENSALINHO”,  o  colaborador

RODRIGO BECKER complementou:

QUE as empresas IGUASSU e LABOR possuíam como principais responsáveis as
pessoas  de  IVAN e  LUIS;  QUE pelos  comentários,  ANICE tinha  indicação  de
cargos e provavelmente recebia dinheiro das empresas de IVAN e LUIS;

Além dos termos de colaboração premiada, a prática errante é confirmada

pelos áudios captados na interceptação telefônica, que estão carreados no Evento 5 –

AUDIO2 dos autos nº  5009847-73.2016.404.7002,  o qual  comprova a proximidade de

ANICE NAGIB GAZZAOUI com LUIZ ANTÔNIO PEREIRA. Ademais, tal áudio comprova

que tais denunciados possuíam claro conhecimento das ações ilícitas perpetradas no bojo

da Organização Criminosa capitaneada pelo então Prefeito  RENI CLÓVIS DE SOUZA

PEREIRA.

Desta feita, restou evidente que a denunciada ANICE NAGIB GAZZAOUI

praticou o delito de corrupção passiva, pelo menos, por três vezes (artigo 317, do Código

Penal) e LUIZ ANTÔNIO PEREIRA (por duas vezes), IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO,

RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA  PEREIRA  e MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA  FERREIRA

CORREA SOUZA o delito de corrupção ativa (artigo 333, do Código Penal).

A materialidade  do  delito  em  tela  restou  demonstrado  pelo  termo  de

colaboração premiada acima colacionado e pelos áudios acima mencionados.
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A autoria restou demonstrada e recai nos denunciados:

a)  ANICE  NAGIB  GAZZAOUI:  artigo  317,  do  Código  Penal  (por  três

vezes);

b)  LUIZ  ANTÔNIO PEREIRA:  artigo  333,  do  Código  Penal  (por  duas

vezes);

c)  IVAN  LUIZ  FONTES  SOBRINHO, MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA

FERREIRA CORREA SOUZA e RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA:  artigo 333,  do

Código Penal.

7.9  DOS  CRIMES  PREVISTOS  NOS  ARTIGOS  317  E  333,  AMBOS  DO  CÓDIGO

PENAL – CARGOS/FUNÇÕES PÚBLICAS

Denunciados: RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA e ANICE NAGIB GAZZAOUI

Entre 2013 e 2014, em datas não esclarecidas nos autos, em Foz do

Iguaçu/PR, a denunciada ANICE NAGIB GAZZOUI, com vontade e consciência, solicitou,

direta  e  indiretamente,  em  razão  do  exercício  de  função  de  vereadora  de  Foz  do

Iguaçu/PR, vantagem indevida, consistente em promoção pessoal e cooptação de capital

político pela nomeação de cargos de provimento em comissão da Administração Pública,

em Foz do Iguaçu/PR. A solicitação era feita, direta e indiretamente, ao então Prefeito

RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA. Assim sendo, na mesma ocasião,  RENI CLÓVIS

DE SOUZA PEREIRA,  com vontade e consciência,  prometeu as vantagens indevidas

descritas à denunciada ANICE NAGIB GAZZOUI.

Importante  colacionar  o  diálogo indexado sob  o  nº  75408849,  travado

entre SÉRGIO LEONEL BELTRAME e PAULO DA ROCHA, no dia 29.04.2015, e carreado
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no Evento 4 – AUDIO2 dos autos nº 5009873-47.2016:

BELTRAME: Alô. Alô?
PAULO ROCHA: OI, BELTRAME. Tá me ouvindo?
BELTRAME: Agora sim. Fala.  PAULO ROCHA: Tá. É o seguinte. Agora a pouco,
na audiência aí, pra def, eu defendi o, o, o aumento do ISSQN. E a ANICE disse
que eles não pode (trecho ininteligível)  do PT. Eu quero que você puxe aí,  eu
preciso. Ela (trecho ininteligível) deu o maior pau no (trecho ininteligível) (DUSO?).
A mando da ANICE, dizendo que o DUSO que assim, que ele colocou tudo os
parentes na câmara e na prefeitura. É o seguinte.  Eu quero o nome, a lista com
todos os nomes dos, do pessoal da ANICE, os árabes, que estavam nomeados aí
na prefeitura quando (trecho ininteligível).
BELTRAME: Ah, tá. Eu vou levantar. 
PAULO ROCHA: Levanta pra mim isso aí, urgente. Aí eu quero que mande aqui,
por alguém aí, (trecho ininteligível) aqui no meu gabinete. Tá bom.
BELTRAME: Tá bom. Deixa comigo.
PAULO ROCHA: Pra dar um cacete nela. Obrigado.
BELTRAME: Tá.

Consoante CARLOS JULIANO BUDEL, no Termo “ALIANÇA POLÍTICA E

ACORDO COM EMPREITEIRAS”:

QUE  ressalta  que  a  vereadora  ANICE,  além  da  sua  cota  correspondente  da
secretaria  de  governo,  também possuía  cotas  extras  por  parte  das  empresas
IGUASSU e LABOR; QUE a razão de a vereadora ANICE possuir direito a essas
cotas extras era sua boa relação com o PTN, presidido por LUIS PEREIRA; QUE o
colaborador inclusive chegou a participar de uma reunião na sede da IGUASSU
com a ANICE e o LUIS; 

Desta feita, restou evidente que a denunciada ANICE NAGIB GAZZAOUI

praticou o delito de corrupção passiva (artigo 317, do Código Penal) e RENI CLÓVIS DE

SOUZA PEREIRA o delito de corrupção ativa (artigo 333, do Código Penal).

A materialidade  do  delito  em  tela  restou  demonstrado  pelo  termo  de

colaboração premiada acima colacionado e pelo áudio acima mencionado.

A autoria restou demonstrada e recai nos denunciados:

a) ANICE NAGIB GAZZAOUI: artigo 317, do Código Penal;
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b) RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA: artigo 333, do Código Penal.

7.10  DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 317  E  333,  AMBOS DO CÓDIGO

PENAL – EMPREGOS TERCEIRIZADAS

Denunciados: RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA

SOUZA, ANICE NAGIB GAZZAOUI, LUIZ ANTÔNIO PEREIRA e IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO

Entre  os  anos de 2013 e  2014,  em Foz do Iguaçu/PR,  a  denunciada

ANICE NAGIB GAZZOUI,  com vontade e consciência,  solicitou de  RENI CLÓVIS DE

SOUZA PEREIRA, MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA, LUIZ

ANTÔNIO  PEREIRA  e IVAN  LUIZ  FONTES  SOBRINHO,  direta  e  indiretamente,  em

razão do exercício de função de vereadora de Foz do Iguaçu/PR, vantagem indevida,

consistente em promoção pessoal e cooptação de capital político, mediante a contratação

de pessoas indicadas nas empresas de terceirização de mão de obra LABOR OBRAS

LTDA. e IGUASSU SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – EIRELI, que tinham como sócios e

administradores LUIZ ANTÔNIO PEREIRA e IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO, o primeiro

de  forma  oculta  no  contrato  social.  Nas  mesmas  circunstâncias,  RENI  CLÓVIS  DE

SOUZA PEREIRA, MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA, LUIZ

ANTÔNIO PEREIRA  e IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO, com vontade e consciência,

mediante  prévio  conluio,  com  comunhão  de  esforços  e  identidade  de  propósitos,

prometeram e ofereceram a referida vantagem indevida à vereadora denunciada.

Os  seguintes  diálogos  telefônicos  interceptados  demonstram  que  a

solicitação da denunciada ANICE NAGIB GAZZOUI foi atendida:

1) ÍNDICE 74160372: diálogo mostra que  ANICE NAGIB GAZZOUI tem

alguma ingerência da LABOR OBRAS LTDA.;
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2)  ÍNDICE  75822204:  SÉRGIO  BELTRAME  e  HNI  falam  de  pessoa

indicada por  ANICE NAGIB GAZZOUI na  LABOR OBRAS LTDA. Dizem que ela quer

“dominar a área”;

3)  ÍNDICE 75878511:  SÉRGIO BELTRAME e HNI  falam que precisam

tirar a “menina que é da Anice”. Ela estaria no time contrário e levaria as "coisinhas pra

lá”;

4)  ÍNDICE  76487509:  CHARLLES  BORTOLLO  e  HNI  falam  que

colocaram na recepção do PA Morumbi uma indicação da Anice e tirou a do Marino que

vota com o governo. Aos 2' Charlles diz que o Prefeito não quer contratar a Labor "pra

que? Pra Nice colocar os dela lá?”;

De acordo com o Termo “VEREADORA ANICE” da colaboração premiada

de MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA:

QUE o colaborador esclarece que a vereadora ANICE sempre fez oposição ao
Prefeito RENI, mas uma forma de tê-la como aliada para não atrapalhar o governo
era manter um compromisso (feito entre RENI e LUIS PEREIRA) dos pagamentos
das  empresas  LABOR  e  IGUASSU,  dentro  dos  padrões  possíveis  com
razoabilidade de atraso; QUE o proprietário de fato das empresas supracitadas era
a  pessoa  de  LUIS  PEREIRA,  e  de  direito,  IVAN  LUIS  SOBRINHO;  QUE  o
colaborador  acredita  que  IVAN,  mediante  esses  pagamentos,  repassava  à
Vereadora ANICE o valor de 10 mil reais mensais para que ela se mantivesse em
oposição moderada; QUE as empresas LABOR e IGUASSU prestavam serviço
desde a gestão do ex-prefeito PAULO MAC’DONALD; QUE tais empresas eram
utilizadas para alocação de pessoas indicadas por vereadores; QUE por diversas
oportunidades o Prefeito RENI PEREIRA se mostrava decidido a licitar os serviços
realizados pela LABOR e pela IGUASSU, mas em contrapartida, pesavam a favor
das empresas a pessoa de LUIS PEREIRA ser presidente do partido PTN e alguns
secretários do governo RENI advogarem a favor de tais empresas de modo a
tentarem interceder na renovação dos contratos; QUE quando chegou-se a data
de  renovação  desses  contratos,  houve  divergências  atinentes  ao  reequilíbrio
econômico das empresas LABOR e IGUASSU, motivando que IVAN procurasse o
colaborador para a liberação dos pagamentos em atraso, que somavam a monta
de  500  mil  reais,  aproximadamente,  chegando  a  propor  ao  colaborador  a
vantagem indevida na ordem de 50 mil reais, mediante o pagamento das notas;
QUE  o  colaborador  não  aceitou  a  proposta  de  propina  em  razão  de
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desentendimentos  anteriores  entre  o  Prefeito  RENI  e  LUIS  PEREIRA;  QUE o
colaborador tem o conhecimento que a vereadora ANICE, após este fato, deixou
de  receber  os  10  mil  reais  mensais,  atuando  contra  o  governo  RENI,  o  que
culminou em uma CPI contra a Secretaria de TI, para investigação de possíveis
irregularidades  no  contrato  do  georreferenciamento;  QUE a  vereadora  ANICE,
constantemente,  denegria  a imagem do colaborador através das mídias locais;
QUE houve uma interceptação telefônica entre o Prefeito RENI e o colaborador
sendo  que  aquele  informou  que  teria  resolvido  o  problema  com  a  vereadora
ANICE; QUE o dossiê elaborado por KOSSAR e ALCIDES foi encaminhado ao
Secretário  de  Administração  CHICO  NOROESTE  a  fim  de  que  negociasse  o
pagamento  de  aproximadamente  um  valor  de  50  a  100  mil  reais  para  que
efetivasse  a  destruição  do  dossiê;  QUE  CHICO  NOROESTE  não  procurou  o
colaborador  com forma  de  retaliação,  em virtude  dos  contratos  do  Transporte
Escolar,  o  que levou ALCIDES e KOSSAR a entender que o colaborador não
estava disposto a negociar, tendo assim ALCIDES e KOSSAR levado o dossiê à
vereadora ANICE, que instaurou a CPI, tendo como presidente a mesma, relator
vereador  LUIS  QUEIROGA,  e  membro  comum  EDÍLIO  DALAGNOL;  QUE  o
colaborador colocou seu cargo à disposição de RENI caso o mesmo entendesse
que politicamente a CPI instaurada o atingiria;  QUE o rompimento de relações
entre  a  LABOR  e  IGUASSU  com  o  governo  RENI  se  deu  em  virtude  deste
entender que tais empresas financiavam veículos de comunicação contrários ao
governo, exemplo, Jornal Tribuna Popular, bem como o apoio de LUIS PEREIRA à
campanha da vereadora ANICE para deputada estadual;  QUE RENI direcionou
para que a empresa INTERSEPT vencesse as licitações, referentes aos serviços
prestados  pela  LABOR  e  pela  IGUASSU,  porém,  em  virtude  de  editais
impugnados o Prefeito RENI não conseguiu romper a ligação entre o governo e as
empresas LABOR e IGUASSU; QUE o colaborador, através de JOMAA (dentista),
tomou conhecimento que a vereadora ANICE recebia metade do salário de sua
assessora de nome ROSE LOCKS, e diante dessa informação propôs a JOMAA
que a procurasse (ROSE) com o fim de tornar público tal irregularidade, porém
não houve evolução nas tratativas, visto que o relatório das investigações da CPI
restou inconclusivo.

O colaborador RODRIGO BECKER, no Termo “MENSALINHO”, ao narrar

sobre o ajuste ilícito de mesmo nome ocorrido na Câmara dos Vereadores, afirmou:

QUE com relação à vereadora ANICE, não tem conhecimento que ela recebia em
espécie  mensalmente,  mas  acredita  que  recebia  esporadicamente,  e  também
recebia  vantagens pelas empresas terceirizadas que possuíam contrato  com a
Prefeitura, em especial com a LABOR e IGUAÇU (...);

Já  no  Termo  “FINANCIAMENTO  DO  MENSALINHO”,  o  colaborador

RODRIGO BECKER complementou:

QUE as empresas IGUASSU e LABOR possuíam como principais responsáveis as
pessoas  de  IVAN e  LUIS;  QUE pelos  comentários,  ANICE tinha  indicação  de
cargos e provavelmente recebia dinheiro das empresas de IVAN e LUIS;
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O colaborador CARLOS JULIANO BUDEL confirmou a prática errante da

sobredita  vereadora  no  Termo  “IGUASSU  E  LABOR”  de  sua  colaboração  premiada,

afirmando que ANICE NAGIB GAZZAOUI, apesar de não mais pertencer a bancada de

apoio  do  Prefeito  RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA,  possuía  cotas  de  nomeação

nessas empresas com a finalidade de fazer uma oposição moderada. Senão vejamos:

QUE a  vereadora  ANICE indicou  em torno  de 50  pessoas para  trabalhar  nas
empresas; QUE soube de divergências entre os Vereadores com o Prefeito Reni,
porque a Vereadora ANICE deixou de ser “bancada de apoio” mas detinha “cotas”
nas empresas terceirizadas, pela indicação através do Executivo, além daquelas
vagas negociadas diretamente com a empresa.

Constatou-se ainda que a vereadora ANICE NAGIB GAZZAOUI indicava

um  número  muito  superior  dos  demais  vereadores  de  pessoas  para  trabalhar  nas

empresas IGUASSU SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – EIRELI e LABOR OBRAS LTDA,

devido ao bom relacionamento com LUIZ ANTÔNIO PEREIRA.

Consoante CARLOS JULIANO BUDEL, no Termo “ALIANÇA POLÍTICA E

ACORDO COM EMPREITEIRAS”:

QUE  ressalta  que  a  vereadora  ANICE,  além  da  sua  cota  correspondente  da
secretaria  de  governo,  também possuía  cotas  extras  por  parte  das  empresas
IGUASSU e LABOR; QUE a razão de a vereadora ANICE possuir direito a essas
cotas extras era sua boa relação com o PTN, presidido por LUIS PEREIRA; QUE o
colaborador inclusive chegou a participar de uma reunião na sede da IGUASSU
com a ANICE e o LUIS;

Além dos termos de colaboração premiada, a prática errante é confirmada

pelos áudios captados na interceptação telefônica, carreados no Evento 5 – AUDIO2 dos

autos nº 5009847-73.2016.404.7002, o qual comprova a proximidade de  ANICE NAGIB

GAZZAOUI com  LUIZ  ANTÔNIO  PEREIRA.  Ademais,  tal  áudio  comprova  que  tais

denunciados possuíam claro  conhecimento  das ações ilícitas  perpetradas  no bojo  da

Organização Criminosa chefiada por RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA.
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Desta feita, restou evidente que a denunciada ANICE NAGIB GAZZAOUI

praticou o delito de corrupção passiva (artigo 317, do Código Penal) e  LUIZ ANTÔNIO

PEREIRA,  IVAN LUIZ  FONTES SOBRINHO,  RENI  CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA  e

MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA, o delito de corrupção ativa

(artigo 333, do Código Penal).

A materialidade  do  delito  em  tela  restou  demonstrado  pelo  termo  de

colaboração premiada acima colacionado e pelo áudio acima mencionado.

A autoria restou demonstrada e recai nos denunciados:

a) ANICE NAGIB GAZZAOUI: artigo 317, do Código Penal;

b)  IVAN  LUIZ  FONTES  SOBRINHO,  LUIZ  ANTÔNIO  PEREIRA,

MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA  FERREIRA  CORREA  e RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA

PEREIRA SOUZA: artigo 333, do Código Penal.

7.11  DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 317  E  333,  AMBOS DO CÓDIGO

PENAL – CUNHADO QUEIROGA

Denunciados: MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA, LUIZ AUGUSTO PINHO DE

QUEIROGA e  CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

Nos meses de março, abril  e maio de 2015, em Foz do Iguaçu/PR, os

denunciados  CARLOS  ALBERTO  DOS  SANTOS e  LUIZ  AUGUSTO  PINHO  DE

QUEIROGA, com vontade e consciência, solicitaram e receberam, direta e indiretamente,

em  razão  do  exercício  de  função  de  vereador  de  Foz  do  Iguaçu/PR  do  segundo,

vantagem  indevida,  consistente  em  três  parcelas  de  R$  1.000,00  (um  mil  reais)  de

MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA  FERREIRA  CORREA  SOUZA.  Na  mesma  ocasião,
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MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA  FERREIRA  CORREA  SOUZA prometeu  e  pagou  a

vantagem indevida já descrita aos denunciados acima nominados.

Denota-se  que  o  pagamento  foi  efetuado  por  MELQUIZEDEQUE  DA

SILVA FERREIRA CORREA SOUZA a  CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, conhecido

como “CARLINHOS”, que é cunhado de LUIZ AUGUSTO PINHO DE QUEIROGA, a título

de “colaboração” para pagamento do programa do aludido vereador junto a Rádio Cultura.

A prática ilícita foi confirmada pelo Termo de declarações “VEREADOR

LUIZ QUEIROGA” elaborada pelo colaborador MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA

CORREA SOUZA:

QUE a respeito do vereador LUIZ QUEIROGA, o colaborador esclarece que, além
do valor (10 mil reais), em tese, pedido a  título de empréstimo ao colaborador,
também houve por três oportunidades o pagamento de mil reais mensais a pessoa
de CARLINHOS (cunhado  de  LUIZ  QUEIROGA)  a  título  de  colaboração  para
pagamento  do  programa  de  LUIZ  QUEIROGA junto  a  Rádio  Cultura;  QUE  o
colaborador  realizou  tais  pagamentos  sem  o  conhecimento  do  Prefeito  RENI
PEREIRA em virtude de LUIZ QUEIROGA ser oposição ao governo; QUE no início
do governo o vereador LUIZ QUEIROGA compunha a base de governo do Prefeito
RENI PEREIRA tendo indicado os cargos de JOILSON (área da saúde, CC3), o
próprio filho de QUEIROGA (não se recorda o nome), na Secretaria de Esportes,
ANDERSON (Secretário de Esportes),  e CASSIANO RIBAS (não recorda onde
trabalhava na administração);  QUE CASSIANO RIBAS se manteve no governo
mesmo após o rompimento de RENI com LUIZ QUEIROGA, aliando-se a RENI e a
CLÁUDIA (esposa  de  RENI),  sendo  nomeado  como  secretário  da  Secretaria
Extraordinária de Ouvidoria;  QUE o período de repasse dos mil  reais,  em três
oportunidades,  foram pagos  nos  meses  posteriores  ao  pagamento  dos  10  mil
reais, ou seja, nos meses de fevereiro, março e abril de 2015. 

Desta  feita,  restou  evidente  que os  denunciados  CARLOS ALBERTO

DOS  SANTOS e  LUIZ  AUGUSTO  PINHO  DE  QUEIROGA  praticaram  o  delito  de

corrupção  passiva  (artigo  317,  do  Código  Penal)  e  MELQUIZEDEQUE  DA  SILVA

FERREIRA CORREA DE SOUZA o  delito  de  corrupção  ativa  (artigo  333,  do  Código

Penal).

A materialidade  do  delito  em  tela  restou  demonstrado  pelo  termo  de
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colaboração premiada acima colacionado.

A autoria restou demonstrada pelos documentos acima nominados e recai

nos  denunciados  CARLOS ALBERTO DOS SANTOS e  LUIZ AUGUSTO PINHO DE

QUEIROGA  (corrupção  passiva),  bem  como  no  denunciado  MELQUIZEDEQUE  DA

SILVA FERREIRA CORREA SOUZA (corrupção ativa).

8. DOS CRIMES RELACIONADOS À SECRETARIA DE OBRAS

8.1 DOS DELITOS PERPETRADOS PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Conforme  já  descrito  na  Ação  Penal  n.  5005325-03.2016.404.7002,

durante  as  investigações  foi  elucidado  o  modus  operandi do  ramo  da  organização

criminosa envolvendo a Secretaria de Obras, o qual mediante fraudes e outras condutas

ilícitas  desviava  dinheiro  público  destinado ao pagamento  de obras,  em benefício  da

própria organização e de alheios.

As  condutas  ilícitas  envolvendo  licitações  e  execuções  de  obras  de

grande  porte  de  pavimentação,  saneamento  básico,  calçamento,  dentre  outros  foram

perpetradas pelos seguintes denunciados:

Os  denunciados,  juntamente  ao  Prefeito  RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA

PEREIRA,  associaram-se  com  a  finalidade  de  fraudar  diversas  licitações  da

Administração Pública, formando para isso um cartel entre as empresas da região, onde

se revezavam como vencedores do certame, a fim de obter vantagens indevidas do erário

municipal, bem como facilitar o desvio da verba pública.
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Em linhas gerais, após a empresa ser vencedora da licitação, comumente

mediante  fraude,  os  pagamentos  e  outras  facilidades  somente  eram  realizados  se

participassem para  o  descaminho  da  verba  pública,  realizado  através  de  fraudes  na

medição da obra. O montante pago indevidamente às empresas era revertido em prol da

organização  criminosa,  repassado  para  o  então  Prefeito  RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA

PEREIRA,  além  de  ser  destinado  para  o  pagamento  de  propina  a  determinados

vereadores, denominado de “mensalinho”, para que estes votassem de acordo com os

interesses do Prefeito e da organização criminosa.

Por  outro  lado,  os  empresários  igualmente  efetuavam  pagamentos

esporádicos  destinados  ao  Prefeito  RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA  PEREIRA e  aos

vereadores, desvinculados dos ilícitos praticados durante a execução das obras.

Especificamente com relação aos delitos de corrupção ativa e passiva,

infere-se que os fatos a serem narrados são bilaterais, que podem ser melhor analisados

se descrito como um processo de duas etapas.

Num primeiro momento, o núcleo dos empresários mantinha com agentes

públicos um compromisso previamente estabelecido, com promessas mútuas, que foram

reiteradas  e  confirmadas  ao  longo  do  tempo,  de,  respectivamente,  oferecerem  e

aceitarem vantagens indevidas.

Como  contrapartida,  os  servidores  públicos  envolvidos  adredemente

assumiam  o  compromisso  de  manterem-se  anuentes  quanto  à  existência  e  efetivo

funcionamento  do  Cartel,  omitindo-se  nos  deveres  que  decorriam  de  seus  ofícios,

sobretudo o dever de imediatamente informar irregularidades e adotar as providências

cabíveis nos seus âmbitos de atuação.
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Paralelamente,  também  fazia  parte  do  compromisso  previamente

estabelecido entre corruptores e corrompidos que, quando fosse necessário, os agentes

públicos corrompidos praticariam atos de ofício, regulares e irregulares, no interesse da

otimização do funcionamento do Cartel.

A título de exemplificação é possível apontar que os servidores públicos

tomavam  as  providências  necessárias,  por  si  próprios  ou  influenciando  os  seus

subordinados,  para  promover:  i)  a  aceleração  dos  procedimentos  licitatórios;  ii)  o

compartilhamento de informações sigilosas ou restritas com as empresas integrantes do

Cartel; iii) a facilitação da aprovação de aditivos ou prorrogação dos contratos em favor

das empresas; e iv) a preferência no pagamento dos contratos pela Prefeitura de Foz do

Iguaçu/PR.

Em  um  segundo  momento,  durante  a  execução  das  obras,  os

empresários pagavam propina aos servidores públicos com dinheiro da própria empresa

ou  oriundo  das  fraudes  relacionadas  ao  superfaturamento  da  obra,  consumando  a

promessa de vantagem por parte da empresa corruptora, como também a sua aceitação

pelos servidores corrompidos.

A participação dos agentes públicos em benefício dessas empresas se

estenderam ao longo da execução dos contratos no sentido de que os certames,  em

várias oportunidades, fossem direcionados para as empresas integrantes da organização

criminosa, e, posteriormente, os pagamentos realizados de forma prioritária em relação

aos demais prestadores de serviços do município.

Com  o  aprofundamento  das  investigações,  elucidou-se  novos  fatos

delituosos, bem como que além das empresas citadas na peça acusatória já oferecida

(TERRAPLENAGEM SR LTDA, ATIVA OBRAS LTDA e EMPREENDIMENTOS QUEIROZ

ME) outras participavam do esquema criminoso, conforme a seguir exposto.
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8.2 DOS CRIMES RELACIONADOS À EMPRESA TERRAPLENAGEM SR LTDA.

No curso das investigações apurou-se novos delitos relacionados com a

empresa TERRAPLENAGEM SR LTDA.

8.2.1 ALTO DA BOA VISTA – ARTIGOS 317 E 333 DO CÓDIGO PENAL

Denunciados: RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA

SOUZA, NILTON JOÃO BECKERS e DIEGO FERNANDO DE SOUZA

Em meados de dezembro de 2014, no Paço Municipal, RENI CLÓVIS DE

SOUZA PEREIRA,  auxiliado  por  MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA

SOUZA e DIEGO FERNANDO DE SOUZA. com vontade livre,  plena consciência,  no

exercício do mandato de Prefeito, solicitou, para si e para outrem, em razão da função

exercida,  vantagem  indevida,  consistente  no  pagamento  de  propina  para  lobistas  do

Ministério  da  Agricultura;  e  NILTON  JOÃO  BECKERS,  com  vontade  livre,  plena

consciência, prometeu vantagem indevida em razão da função e influência do primeiro,

para  que  praticasse  atos  de  ofício,  com  infração  de  dever  funcional,  visando

favorecimento para a empresa deste, além da agilização nos pagamentos dos contratos,

entre outras facilidades que executavam na cidade de Foz do Iguaçu.

O então Prefeito, nesta qualidade, solicitou a NILTON JOÃO BECKERS,

a  quantia  de  R$  120.000,00  (cento  e  vinte  mil  reais)  para  o  pagamento  de  propina

destinada a lobistas do Ministério da Agricultura, para liberar um empenho referente a

obra no Alto da Boa Vista, realizada com recursos do Ministério da Agricultura, sendo a

quantia exigida equivalente a 10% (dez por cento) do valor do referido empenho.
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No entanto,  NILTON JOÃO BECKERS  angariou apenas R$ 50.000,00

(cinquenta mil reais), dos quais foram entregues em dinheiro, R$ 25.000,00 (vinte e cinco

mil reais) a MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA e R$ 25.000,00

(vinte e cinco mil reais) entregues em São Miguel do Iguaçu/PR a  DIEGO FERNANDO

DE  SOUZA,  destaca-se  que  ambos  sabiam  da  destinação  ilícita  do  numerário  e

auxiliaram materialmente a execução do delito ao coletar e entregar o dinheiro a  RENI

CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA.

Os documentos em anexos comprovam que  NILTON JOÃO BECKERS

nos  dias  11,  16  e  19/12/2014,  realizou  três  saques  (através  de  compensações  de

cheques), no valore de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), os R$ 5.000,00 (cinco mil

reais) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), respectivamente.

Importante  contextualizar  que  a  licitação  seria  direcionada  para  a

empresa de NILTON JOÃO BECKERS, no entanto este desistiu e a empresa Construtora

Coguetto  Maria  Ltda.  logrou-se  vencedora  da  Concorrência  Pública  n.  01/2014,  no

entanto, não iniciou a obra. Posteriormente a PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGENS

SCHMITT LTDA – ITAX começou a execução, mas não terminou o contrato. Por fim, a

empresa ITAVEL SERVIÇOS RODOVIÁRIOS LTDA. concluiu a obra.

A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas pelos documentos

juntados3 por NILTON JOÃO BECKERS e suas declarações (Termo “Alto da Boa Vista”):

QUE a respeito desse ponto, o colaborador esclarece que refere-se uma obra no
Alto da Boa Vista, com recursos do Ministério da Agricultura; QUE em meados de
dezembro de 2014 o prefeito RENI PEREIRA chamou o colaborador na Prefeitura
Municipal,  dizendo  que  deveria  pagar,  a  título  de  propina  para  lobistas  do
Ministério da Agricultura em Brasília, a quantia de R$ 120 mil, equivalente a 10%
do valor de um empenho, para liberá-lo; QUE o prefeito RENI PEREIRA solicitou a
ajuda  do  colaborador  para  pagar  tal  propina;  QUE  o  colaborador  conseguiu
apenas R$ 50 mil, entregando-os para MELQUIZEDEQUE; QUE a liberação do
empenho ocorreu, salvo engano, no dia 30 ou 31 de dezembro de 2014;

3 Extratos bancários que comprovam os saques dos valores entregues a RENI PEREIRA.
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Desta forma, os réus incidiram nas seguintes práticas delituosas:  RENI

CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA no artigo 317 do Código Penal;  MELQUIZEDEQUE DA

SILVA FERREIRA CORREA SOUZA e DIEGO FERNANDO DE SOUZA no artigo 317 do

Código Penal, c/c o artigo 29 do mesmo Diploma Legal; e NILTON JOÃO BECKERS no

artigo 333 do Código Penal.

8.2.2 CONCUSSÃO – ARTIGO 316 DO CÓDIGO PENAL – QUEIROGA

Denunciado: LUIZ AUGUSTO PINHO DE QUEIROGA

Em data compreendida entre os meses de outubro e novembro de 2015,

na região de Foz do Iguaçu/PR,  LUIZ AUGUSTO PINHO DE QUEIROGA com vontade

livre,  plena  consciência,  no  exercício  do  mandato  de  Vereador,  exigiu,  para  si,

indiretamente,  em  razão  da  função  exercida,  vantagem  indevida  de  NILTON  JOÃO

BECKERS.

Infere-se dos autos que LUIZ AUGUSTO PINHO DE QUEIROGA, através

de um amigo em comum, exigiu de NILTON JOÃO BECKERS a quantia de R$ 10 mil, o

ameaçando com a promessa de investigar a obra da Av. Felipe Wandscheer.  NILTON

JOÃO BECKERS relatou  tal  fato  com  CARLOS JULIANO BUDEL que  lhe  informou

sobre o pagamento do mensalinho e que tal valor deveria ser pago diretamente a este.

Assim, próximo ao dia 05/11/20154, NILTON JOÃO BECKERS entregou o

valor exigido a  CARLOS JULIANO BUDEL para que este repassasse para o vereador

LUIZ AUGUSTO PINHEIRO QUEIROGA.

Sobre os fatos, o colaborador NILTON JOÃO BECKERS descreveu que:

4 Extrato bancário da empresa TERRAPLENAGEM SR LTDA., onde consta a retirada de R$ 100.393,77 (cem mil,
trezentos e noventa e três reais e setenta e sete centavos) dos quais foram retirados o valor exigido.

 Rua Edmundo de Barros, n.º 660, Centro, Foz do Iguaçu/PR, CEP 85.851-120  (45) 3521-4500 E-mail:PRPR-foz@mpf.  mp  .br
173

mailto:mpf-guaira@prpr.mpf.gov.br
mailto:mpf-guaira@prpr.mpf.gov.br
mailto:mpf-guaira@prpr.mpf.gov.br


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR

QUE  em  outubro  ou  novembro  de  2015,  o  vereador  QUEIROGA solicitou  ao
colaborador, através de um amigo em comum, a quantia de R$ 10 mil; QUE se
este  valor  não  fosse  pago,  iria  investigar  a  obra  executada  pela  empresa  do
colaborador  na  Av.  Felipe  Wandscheer;  QUE  o  colaborador  comentou  com
CARLOS  BUDEL sobre  a  solicitação  de  QUEIROGA;  QUE  CARLOS  BUDEL
informou o colaborador que o vereador QUEIROGA recebia propina (“mensalinho”)
e que o dinheiro deveria ser entregue a ele (CARLOS BUDEL), que repassaria tal
valor  ao  vereador;  QUE o  colaborador  entregou  os  R$  10  mil  para  CARLOS
BUDEL

O  colaborador  CARLOS  JULIANO  BUDEL confirmou  os  fatos  aqui

descritos em seu termo “Complementação – Mensalinho”:

QUE o vereador QUEIROGA recebeu seis parcelas de dez mil reais em razão do
mensalinho,  sendo  uma  delas  foi  paga  pelo  NILTON JOÃO  BECKERS;  QUE
tomou conhecimento de uma mensagem de celular enviada a um empresário de
São Miguel do Iguaçu, que não se recorda o nome, comunicando que tomaria
providências para impedir o andamento da obra da Avenida Felipe Wandscheer;
QUE o vereador QUEIROGA exigiu o pagamento de R$ 10.000,00 para não tomar
tais  providências,  o  que  foi  pago  por  NILTON JOÃO BECKERS;  QUE tal  fato
ocorreu em dezembro de 2015; QUE NILTON procurou o colaborador em razão
deste  estar  fazendo contato  com a  Câmara  para  intermediar  com o  vereador,
sendo  que  NILTON  repassou  o  valor  para  que  o  colaborador  efetuasse  o
pagamento  a  QUEIROGA,  o  que  de  fato  ocorreu  da  mesma  maneira  que
ocorreram os pagamentos anteriores (dentro do veículo em via pública).

Presentes,  portanto,  a  materialidade  e  autoria  delitiva,  já  que  LUIZ

AUGUSTO  PINHO  DE  QUEIROGA  exigiu  vantagem  indevida,  ameaçando  a  vítima

NILTON JOÃO BECKERS com a promessa de utilizar o cargo público, por ele exercido,

para  produzir  um mal  passível  de  concretização,  já  que sabia  das irregularidades na

execução da obra executada por NILTON JOÃO BECKERS.

Diante  do  exposto,  o  denunciado  LUIZ  AUGUSTO  PINHO  DE

QUEIROGA incorreu no delito previsto no artigo 316 do Código Penal.
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8.2.3 CORRUPÇÃO PASSIVA – ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL – RENI

Denunciado: RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA

Em setembro de 2015, na região de Foz do Iguaçu/PR, RENI CLÓVIS DE

SOUZA PEREIRA, na condição de Prefeito de Foz do Iguaçu, solicitou vantagem indevida

para  determiná-lo  a  praticar  e  omitir  atos  de  ofício,  para  que  a  empresa

TERRAPLANAGEM SR LTDA. fosse favorecida nas licitações municipais, além de agilizar

o  pagamento  pela  execução  de  contratos  de  obras,  entre  outras  facilidades  que

executavam na cidade de Foz do Iguaçu, incorrendo na prática do crime previsto no artigo

317 do Código Penal.

O denunciado  RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA solicitou a NILTON

JOÃO BECKERS e VILSON SPERFELD, proprietários da empresa TERRAPLANAGEM

SR LTDA., que realizassem o loteamento no Parque Industrial, em Santa Terezinha de

Itaipu/PR, o que foi  aceito  pelos empresários, os quais utilizaram 800m³ de graduada

(base de asfalto) e, em troca, receberam três lotes no valor equivalente a R$ 80.000,00

cada. Tal importância foi suficiente apenas para cobrir os custos com o material e mão de

obra investidos, não tendo os empresários auferido lucro. O valor da vantagem auferida

por  RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA correspondeu à margem de lucro da empresa

TERRAPLANAGEM SR LTDA.

Da análise dos documentos vinculados ao evento 503 do IPL (autos n.

5013824-44.2014.404.7002), infere-se que o valor total da obra era de R$ 424.267,10,

portanto, retirando o numerário referente aos três terrenos (R$ 240.000,00), obtêm-se a

quantia de R$ 184.267,10, que foi a vantagem auferida por  RENI CLÓVIS DE SOUZA

PEREIRA e deduzida dos valores ilícitos a serem pagos pelos empresários ao Prefeito.

Esta negociação somente ocorreu devido ao cargo de prefeito exercido

pelo  denunciado  RENI  CLÓVIS  DE SOUZA PEREIRA e  à  sistemática  utilizada  pela
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organização criminosa, na qual o pagamento aos funcionários públicos correspondia aos

benefícios auferidos junto à administração pública municipal, especialmente nas licitações

e execução dos contratos.

Este  fato  foi  confirmado  em juízo  pelos  colaboradores  NILTON JOÃO

BECKERS  e  VILSON  SPERFELD (autos  5005325-03.2016.404.7002,  evento

6438_AUDIO3, aos 18:30 e evento 6438_AUDIO5, aos 13:30).

Diante do exposto, o denunciado  RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA

incorreu do delito previsto no artigo 317, do Código Penal.

8.3 ASFALTO FRIO

8.3.1 ASFALTO FRIO – ARTIGOS 317 E 333, AMBOS DO CÓDIGO PENAL

Denunciados: CRISTIANO FURE DE FRANÇA, DIEGO FERNANDO DE SOUZA, GIRNEI DE AZEVEDO

e ALEXANDRE SEBASTIAN HAUS DA SILVA

Aproximadamente  no  segundo  semestre  de  2014,  ALEXANDRE

SEBASTIAN HAUS DA SILVA, com vontade livre, plena consciência, praticou o delito de

corrupção ativa, já que prometeu e ofereceu vantagem indevida, bem como viabilizou o

seu pagamento a CRISTIANO FURE DE FRANÇA para determiná-lo a praticar, omitir e

retardar atos de ofício. Este, por sua vez, juntamente a DIEGO FERNANDO DE SOUZA,

com  vontade  livre,  plena  consciência,  comunhão  de  esforços  e  união  de  desígnios,

incorreram no delito de corrupção passiva, ao aceitaram promessa e receberam para si e

para outrem vantagem indevida, em razão da função pública exercida por  CRISTIANO

FURE DE FRANÇA e em prol da organização criminosa.

A empresa EVOPAV - EVOLUCAO EM ASFALTOS LTDA – ME pagou a
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quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais)

destinados  a  GIRNEI  DE  AZEVEDO,  R$  10.000,00  (dez  mil  reais)  destinados  a

CRISTIANO FURE DE FRANÇA,  e o restante, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil  reais),

repassado para DIEGO FERNANDO DE SOUZA,  devido ao direcionamento da Tomada

de  Preços  n.  20/2014  para  a  referida  empresa  (fato  este  que  será  objeto  de  futura

imputação).

De acordo com o colaborador  GIRNEI DE AZEVEDO, no Termo “FATO

NOVO (MASSA ASFÁLTICA):

QUE em 2013, quando o colaborador era diretor do DRM, os funcionários do pátio
indicaram uma empresa de Cascavel/PR que fornecia asfalto frio em qualidade
superior  às  demais;  QUE na  época  o então  Secretário  de  Obras  CRISTIANO
FURE conseguiu junto a tal empresa 1000 sacos emprestados, de forma informal;
QUE no ano de 2014 a prefeitura fez uma licitação para a aquisição de 6000 sacos
de asfalto frio, a qual foi vencida pela empresa que emprestou os 1000 sacos;
QUE  não  tem  conhecimento  se  houve  direcionamento  da  licitação  para  tal
empresa; QUE tem conhecimento que várias empresas participaram do certame;
QUE do contrato  de fornecimento  dos 6000 mil  sacos a  empresa,  quando do
fornecimento,  descontou  os  1000  sacos  que  foram “emprestados”  em 2013  e
ainda assim realizou entrega a menor, embora a prefeitura tenha atestado e pago
por 6000; QUE o contrato tinha o valor de cerca de 205 mil reais, equivalente aos
6000  sacos;  QUE  não  se  recorda  do  nome  da  empresa,  nem  do  nome  do
representante;  QUE quem administrou referido  contrato  foi  CRISTIANO FURE;
QUE  por  volta  de  julho  de  2014  recebeu  deste  representante,  na  sede  da
prefeitura, a quantia de 45 mil reais; QUE deste valor 10 mil era para proveito
próprio,  10  mil  foi  entregue  a  CRISTIANO e  o  restante  foi  entregue  ou  para
MELQUIZEDEQUE ou para DIEGO, não se recordando com precisão; QUE esse
valor  restante  ou  era  para  pagar  os  vereadores  ou  era  para  o  financiamento
irregular  da campanha de CLAUDIA PEREIRA;  QUE não se recorda do nome
deste representante; QUE em seu aparelho celular que foi apreendido pela Polícia
Federal em função de cumprimento de Mandado de Busca consta o contato desse
representante como “Massa Asfalto”.

Assim agindo,  CRISTIANO FURE DE FRANÇA e DIEGO FERNANDO

DE SOUZA  praticaram o  delito  previsto  no  artigo  317  do  Código  Penal,  GIRNEI  DE

AZEVEDO praticou o delito previsto no artigo 317, c/c artigo 29, ambos do Código Penal e

ALEXANDRE SEBASTIAN HAUS DA SILVA o crime descrito no artigo 333 do Código

Penal.
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8.3.2 FORNECIMENTO DE ASFALTO FRIO SEM CONTRATO – ARTIGO 89 DA LEI N.

8.666/1993

Denunciados: EVORI ROBERTO PATZLAF, MICAEL SENSATO e ALEXANDRE SEBASTIAN HAUS DA

SILVA

Em  meados  de  2015,  EVORI  ROBERTO  PATZLAF,  na  qualidade  de

Secretário de Obras, dispensou licitação fora dos casos previstos em lei,  assim como

deixou de  observar  as  formalidades necessárias  à  dispensa de  licitação,  contratando

diretamente  o  fornecimento  de  material  com  ALEXANDRE  SEBASTIAN  HAUS  DA

SILVA, representante da empresa EVOPAV - EVOLUCAO EM ASFALTOS LTDA – ME. e

de MICAEL SENSATO, da ENGEMIDAS CONSTRUÇÕES LTDA.

Consta dos autos que foram adquiridos sem licitação aproximadamente

300 sacos de massa asfáltica,  pelo então secretário  EVORI ROBERTO PATZLAF do

mesmo representante e de MICAEL SENSATO, da ENGEMIDAS CONSTRUÇÕES LTDA,

que foram pagos com verba irregular oriunda de medição a maior do contrato de tapa-

buracos.

Em outra oportunidade, ALEXANDRE SEBASTIAN HAUS DA SILVA não

possuía  o  material  para  ser  entregue,  sendo  fornecido  por  MICAEL  SENSATO,  da

ENGEMIDAS CONSTRUÇÕES LTDA, a quantia equivalente a R$ 7.200,00, igualmente

pagos através de medições a maior do contrato de tapa-buracos.

De acordo com o colaborador  GIRNEI DE AZEVEDO, no Termo “FATO

NOVO (MASSA ASFÁLTICA)”:

QUE em meados de 2015 o mesmo representante da empresa citada, agora como
empresário, vendeu informalmente, sem licitação, aproximadamente 300 sacos de
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massa asfáltica para a prefeitura na gestão do Secretário EVORI; QUE acredita
que o pagamento de tal compra foi retirada da medição a maior de julho/2015 do
contrato de tapa-buraco. QUE tal pagamento poderia ter relação com a anotação
apreendida em poder de FERNANDO BIJARI com a sigla “10 CH”.

Corroborando com os fatos, o colaborador FERNANDO DA SILVA BIJARI

relatou em seu Termo “Asfalto Frio”:

QUE GIRNEI solicitou ao colaborador valores para pagar asfalto frio comprados
diretamente pelo município; QUE não se recorda ao certo, mas retirou o valor de
duas medições do seu contrato; QUE GIRNEI disse que seriam repassados a uma
pessoa chamada ALEXANDRE de Cascavel; QUE em uma das vezes o valor foi
equivalente  a  aquisição  de  400  (quatrocentos)  sacos  de  asfalto  frio;  QUE
ALEXANDRE  começou  a  cobrar  do  colaborador  os  valores  devidos,  tendo  o
colaborador falado que não tinha comprado e que era problema da prefeitura;
QUE se recorda que em uma medição acrescentou o valor parcial de seis mil e
depois em outra medição acrescentou dez mil  a serem pagos a ALEXANDRE;
QUE se recorda que em uma ocasião ALEXANDRE não tinha asfalto frio e que o
colaborador  indicou  MICAEL  SENSATO  e  DEIVID,  que  também  tinham  uma
representação de asfalto frio; QUE a prefeitura retirava o asfalto com DEIVID e
que o valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) foram pagos por medições
a  maior  no  contrato  de  tapa-buraco;  QUE  nas  anotações  do  colaborador
apreendidas consta “SC CVEL 6.000,00 ALEX” que se refere ao pagamento de
uma  parcela  a  ALEXANDRE;  QUE  também  consta  “SC  MICAEL  7.200,00”
referindo-se ao pagamento a  MICAEL da ENGEMIDAS;  QUE esse pagamento
referido na anotação é de julho de 2015, mas a entrega do asfalto frio foi anterior;
QUE se recorda que passou 10 (dez) mil reais pessoalmente a ALEXANDRE, que
veio de Cascavel a Foz do Iguaçu/PR; QUE o referido pagamento ocorreu na obra
da Avenida Safira no lado do Shopping Palladium; QUE isso ocorreu em novembro
ou dezembro de 2015

Inclusive, tais valores constam das anotações de FERNANDO DA SILVA

BIJARI já apreendias pela Polícia Federal nos autos 5013824-44.2014.404.7002:
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O  pagamento  foi  realizado  em  duas  ocasiões,  uma  no  valor  de  R$

6.000,00 (seis mil reais) e outra de R$ 10.000,00 (dez mil reais), realizados em julho/2015

e novembro ou dezembro/2015, respectivamente.

Assim  agindo,  EVORI  ROBERTO  PATZLAF  (por  duas  vezes),

ALEXANDRE  SEBASTIAN  HAUS  DA SILVA e  MICAEL  SENSATO incorreram  nas
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disposições do artigo 89, cumulado com o artigo 99, § 1º, ambos da Lei n. 8.666/1993.

8.4 DOS CRIMES RELACIONADOS À EMPRESA ITAVEL

8.4.1  CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.  19/2014 – ARTIGOS 317 E 333 DO CÓDIGO

PENAL

Denunciados:  RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA PEREIRA,  DIEGO  FERNANDO  DE  SOUZA,  GIRNEI  DE

AZEVEDO, MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA e INÁCIO COLOMBELLI

Em data incerta, mas em 2014, RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, na

condição de Prefeito de Foz do Iguaçu, solicitou vantagem indevida para determiná-lo a

praticar e omitir atos de ofício, para que a empresa ITAVEL SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

LTDA. fosse favorecida na licitação municipal de obras públicas com valores oriundos do

PAC II, além de agilizar o pagamento pela execução de contratos de obras, entre outras

facilidades,  e  INÁCIO COLOMBELLI,  com vontade  livre,  plena  consciência,  ofereceu

vantagem indevida em razão da função e influência do primeiro, para que praticasse atos

de ofício, com infração de dever funcional, visando favorecimento para a empresa deste,

pagando para tanto a quantia de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais).

Auxiliaram na empreitada criminosa, com comunhão de esforços e união

de  desígnios,  DIEGO  FERNANDO  DE  SOUZA,  GIRNEI  DE  AZEVEDO  e

MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA, que integram a organização

criminosa e sabiam da origem ilícita do dinheiro e auxiliaram materialmente a execução

do delito ao coletar e entregar o dinheiro.

A empresa ITAVEL SERVIÇOS RODOVIÁRIOS LTDA., de propriedade de

INÁCIO COLOMBELLI, possuía contrato de pavimentação com a Prefeitura de Foz do

Iguaçu,  no  valor  de  R$  850  mil  (Concorrência  Pública  n.  19/2014),  e  pagou  propina
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relativa ao mesmo no valor de R$ 170 mil, acordada entre  RENI CLÓVIS DE SOUZA

PEREIRA e  INÁCIO COLOMBELLI, para que houvesse o direcionamento do processo

licitatório para a empresa.

O pagamento foi realizado da seguinte forma: o primeiro no valor de R$

70.000,00 (setenta mil reais), entregue para  DIEGO FERNANDO DE SOUZA, e outras

duas  no  valor  de  R$  50  mil  entregues  por  INÁCIO  COLOMBELLI a  GIRNEI  DE

AZEVEDO,  que  repassou  para  MELQUIZEDEQUE  DA SILVA FERREIRA CORREA

SOUZA.

Consta no Termo “ITAVEL” de GIRNEI DE AZEVEDO:

 QUE em relação a um contrato da prefeitura com a ITAVEL de pavimentação no
valor de 850 mil reais o colaborador esclarece que por três vezes buscou dinheiro
com o Sr. INÁCIO, da empresa ITAVEL; QUE na primeira vez pegou 70 mil reais;
QUE tal quantia foi entregue a DIEGO (sobrinho de RENI) e sua destinação seria
para o financiamento irregular da campanha de CLÁUDIA PEREIRA; QUE nas
outras duas vezes pegou em cada uma delas as quantias de 50 mil e as entregou
para  MELQUIZEDEQUE;  QUE tais  quantias  teriam sido  entregues  ao  prefeito
RENI;  QUE esse  contrato  de  850  mil  foi  aditivado  uma vez  em 25%;  QUE a
entrega de tais valores se deu em função de um acordo entre RENI, INÁCIO e o
colaborador, que fizeram na ocasião de um encontro no hotel VIALLE (da Av. das
Cataratas), antes mesmo da licitação; (...)

Em  complementação,  no  termo  “OPERAÇÃO  CÂMARA  DOS

VEREADORES – MENSALINHO – PARTE III”, MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA

CORREA SOUZA afirmou:

(…)  QUE as  licitações  que  envolveram as  avenidas  Felipe  Wandscher  dentre
outras,  foram  coordenadas  pela  pessoa  de  NILTON,  determinando  quais
empresas  venceriam os  lotes  por  ele  acertado  com o  Prefeito  RENI;  QUE as
empresas envolvidas eram das pessoas de VERMELHO, INÁCIO COLOMBELLI e
PAULO  GORSKI;  (...)  QUE  GIL  (GIRNEI),  em  uma  oportunidade,  trouxe  um
dinheiro, referente a um obra, do INACIO COLOMBELLI, sendo acertado com o
RENI, o valor de 100 mil reais; QUE o colaborador perguntou a GIRNEI por que
não levou direto a RENI, tendo ele respondido que não o tinha encontrado, salvo
engano; QUE o colaborador entrou em contato com o Prefeito RENI, sendo que o
mesmo determinou que o colaborador levasse o dinheiro até a sua casa; (...)
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Desta  forma,  RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA PEREIRA  praticou  o  delito

previsto no artigo 317 do Código Penal;  DIEGO FERNANDO DE SOUZA,  GIRNEI DE

AZEVEDO e MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA,  praticaram o

delito  previsto  no  artigo  317,  c/c  artigo  29,  ambos  do  Código  Penal;  e  INÁCIO

COLOMBELLI incidiu no crime descrito no artigo 333 do Código Penal.

8.4.2 TOMADA DE PREÇO N. 24/2014 - ARTIGO 90, c/c o ARTIGO 99, § 1º, AMBOS

DA LEI N. 8.666/93 e ARTIGO 1º, INCISO I, DO DECRETO LEI N. 201/1967

Denunciados:  RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA PEREIRA,  CRISTIANO  FURE  DE  FRANÇA,  GIRNEI  DE

AZEVEDO e INÁCIO COLOMBELLI

FATO 1

No  segundo  semestre  de  2014,  na  região  de  Foz  do  Iguaçu,  RENI

CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, INÁCIO COLOMBELLI, CRISTIANO FURE DE FRANÇA

e GIRNEI DE AZEVEDO, com vontade livre, plena consciência, comunhão de esforços e

união de desígnios, fraudaram, mediante ajuste e combinação, o caráter competitivo do

procedimento  licitatório,  com  o  intuito  de  obter  para  si,  vantagem  decorrente  da

adjudicação, referente a Tomada de Preço n. 24/2014, cujo objeto era a aquisição de

10.000 m³ de cascalho para execução de pavimentação nas vias vicinais, no valor de R$

85.000,00, na qual a única concorrente e vencedora foi a empresa ITAVEL SERVIÇOS

RODOVIÁRIOS LTDA.

Infere-se  do  respectivo  Processo  Administrativo  que  no  termo  de

referência, assinado por  CRISTIANO FURE DE FRANÇA e GIRNEI DE AZEVEDO, no

exercício  do  cargo  de  Secretário  Municipal  de  Obras  e  Diretor  de  Pavimentação,

respectivamente, consta o valor unitário do cascalho (objeto da licitação) de R$ 8,50 (oito
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reais  e  cinquenta  centavos)  e  a  quantidade  de  10.000  m³,  totalizando  R$  85.000,00

(oitenta e cinco mil reais), pelo critério de menor preço.

Como base, foi utilizado apenas um orçamento fornecido pela empresa

Pedreira  BritaFoz  de  propriedade  de  MARCELO  COLOMBELLI,  filho  de  INÁCIO

COLOMBELLI (fl.  06),  conforme inclusive apontado pelos  pareceres  da Procuradoria-

Geral do Município (fls. 41 e fls. 88/90), no qual a única empresa proponente foi a ITAVEL

SERVIÇOS RODOVIÁRIOS LTDA., pelo valor exato do valor máximo da licitação (fl. 86).

Ademais,  no termo de referência consta que o prazo para retirada do

material licitado seria de 24 (vinte e quatro) meses, no entanto, o valor integral do contrato

– R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) foi pago em 13/03/2015 (Despesa Orçamentária

n. 12.859/2014).

FATO 2

Após  o  pagamento,  INÁCIO  COLOMBELLI,  com  vontade  livre,  plena

consciência,  em conluio  com  RENI  CLÓVIS  DE SOUZA PEREIRA,  desviou  dinheiro

público  em  proveito  próprio  e  alheio.  A  verba  pública  foi  paga  à  empresa  ITAVEL

SERVIÇOS  RODOVIÁRIOS  LTDA.  e  posteriormente  desviada  para  a  PEDREIRA

REMANSO, em prol  da organização criminosa,  com o auxílio material  de  GIRNEI DE

AZEVEDO.

Do  valor  pago,  R$  35  mil  foi  destinado  ao  pagamento  de  imposto  e

dívidas anteriores ilegais com a citada empresa. O restante, R$ 50.000,00 (cinquenta mil

reais), por ordem de  RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA,  foi  entregue a  GIRNEI DE

AZEVEDO para entregar na Pedreira Remanso, sendo que este prestou auxílio material a

empreitada criminosa, já que, integrante da organização criminosa, sabia que o numerário

era referente ao pagamento de propina.
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Ressalta-se que inexistiu fornecimento de pedras (objeto da licitação).

Sobre o tema, o colaborador GIRNEI DE AZEVEDO, no Termo “ITAVEL”

afirmou que:

QUE houve uma licitação no valor de 85 mil reais para o fornecimento de pedras
diversas que a ITAVEL ganhou; QUE desse valor foi descontado cerca de 35 mil
reais de impostos e dívidas anteriores e o restante, 50 mil, por ordem de RENI, foi
repassado para o pagamento de uma dívida deste  junto à Pedreira Remanso;
QUE não foi realizada a entrega do material contratado na licitação (pedra);

Desta forma, resta demonstrada a materialidade indireta e autoria delitiva.

Assim  agindo,  os  denunciados  RENI  CLÓVIS  DE  SOUZA  PEREIRA e  INÁCIO

COLOMBELLI incidiram no artigo 90, cumulado com o artigo 99, § 1º, ambos da Lei n.

8.666/93 (Fato 1) e no artigo 1º, inciso I, do Decreto Lei n. 201/67 (Fato 2); CRISTIANO

FURE DE FRANÇA e  GIRNEI DE AZEVEDO praticaram o delito descrito no artigo 90,

cumulado  com o  artigo  99,  §  1º,  ambos  da  Lei  n.  8.666/93  (Fato  1);  e  GIRNEI  DE

AZEVEDO artigo 1º, inciso I, do Decreto Lei n. 201/67 c/c o artigo 29 do Código Penal

(Fato 2).

8.4.3  AVENIDA  ANDRADINA  /  AMBRÓSIO  LOSI  –  ARTIGO  1º,  INCISO  I,  DO

DECRETO LEI N. 201/1967 E ARTIGO 312, § 1º, DO CÓDIGO PENAL

Denunciados: RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, EVORI ROBERTO PATZLAFF, CARLOS JULIANO

BUDEL, GIRNEI DE AZEVEDO, MARCELO COLOMBELLI e INÁCIO COLOMBELLI

FATO 1

Nos meses de janeiro a março de 2016, na região de Foz do Iguaçu,

INACIO COLOMBELLI,  CARLOS JULIANO BUDEL  e  AIRES SILVA, tentaram desviar
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dinheiro público em proveito próprio e alheio, com anuência de RENI CLÓVIS DE SOUZA

PEREIRA.

A Concorrência Pública n. 27/2014 que tem por objeto a execução de

serviços  de  implantação  de  pavimento  asfáltico,  execução  de  galerias  pluviais  e

sinalização  viária  nas  Avenidas  Andradina/Ambrósio  Losi,  Olímpio  Rafafnin,  Felipe

Wandscheer  e Sérgio Gasparetto,  foi  dividida em quatro lotes,  sendo que a empresa

ITAVEL  SERVIÇOS  RODOVIÁRIOS  LTDA. venceu  o  lote  1  (referente  à  Av.

Andradina/Ambrósio Losi).

No entanto,  durante a execução da obra,  foi  necessário  remover  uma

residência  que  estava  no  traçado  da  avenida.  Para  tanto,  a  ITAVEL  SERVIÇOS

RODOVIÁRIOS LTDA., com anuência de  CARLOS JULIANO BUDEL  e  RENI CLÓVIS

DE SOUZA PEREIRA, negociou diretamente com o morador a demolição da edificação e

construção de nova casa. O custo desta obra, aproximadamente R$ 25.000,00 (vinte e

cinco  mil  reais)  foi  arcado  pela  empresa  e  seria  pago  posteriormente,  através  de

medições a maior.

Ressalta-se  que  em  seu  interrogatório  policial,  o  denunciado  INACIO

COLOMBELLI, confirma a necessidade de remoção e construção de nova casa, em que

afirmando que o referido valor não foi reembolsado:

QUE em relação à obra na Av. Andradina, confirma que a ITAVEL por iniciativa
própria removeu uma casa de madeira que estava no trajeto da obra da avenida;
QUE a remoção foi realizada a fim de não interromper a andamento da obra; QUE
tal fato foi comunicado para o então secretário de pavimentação AIRES SILVA;
QUE a empresa dispendeu um valor aproximado de R$ 25.000,00 a R$ 30.000,00,
na remoção e construção de uma casa nova para o proprietário;  QUE o valor
dispendido não foi reembolsado pela ITAVEL por qualquer meio.

Num primeiro momento, tentou-se desviar a verba pública do contrato de

tapa-buracos, executado pela ATIVA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA. Para tanto, houve
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a  subcontratação  total  da  execução  desta  obra  para  a  ITAVEL  SERVIÇOS

RODOVIÁRIOS  LTDA.,  fato  este  objeto  da  denúncia  ofertada  nos  autos  5005325-

03.2016.404.7002 (item 2.3.2).

A empreitada criminosa consistia na mediação a maior do contrato de

tapa-buracos, neste período executado pela ITAVEL SERVIÇOS RODOVIÁRIOS LTDA., a

qual somente não se concretizou por circunstâncias alheias a vontade dos agentes, já que

FERNANDO  DA SILVA BIJARI  recusou-se  a  repassar  o  valor  solicitado,  pois,  pelas

condições  climáticas  do  período, a  medição apresentada  era  inexequível,  conforme

esclareceu em seu interrogatório judicial  nos autos 5005325-03.2016.404.7002 (evento

6438_AUDIO2, aos 12:45).

Tais  fatos  são  confirmados  pelo  colaborador  AIRES  SILVA no  termo

“Contrato 'Tapa-Buraco'”:

QUE No entanto, a partir do mês de março do ano de 2016, como tal empresa não
estava  executando  o  serviço  em  razão  de  ter  outras  obras  e  não  possuir
capacidade  operacional  para  atender  a  todas,  ficou  convencionado  entre  o
secretário  de  obras  BUDEL,  FERNADO  BIJARI  e  INACIO  COLOMBELLI,
proprietário  da  empresa  ITAVEL  SERVIÇOS  RODOVIÁRIOS  LTDA.,  que  a
empresa ITAVEL executaria os serviços.  QUE a ATIVA recebeu as medições a
maior realizadas por FERNANDO BIJARI e emitiu as respectivas notas; QUE após
o recebimento dos pagamentos realizados pela prefeitura FERNANDO repassava
os  valores  para  a  ITAVEL e  para  o  colaborador.  QUE  no  entanto,  pelo  que
conversou com FERNANDO e com INACIO, FERNANDO não teria repassado os
valores devidos para a ITAVEL; QUE os valores pagos ilicitamente a mais pela
prefeitura, e que deveriam ser repassados da ATIVA para a ITAVEL, seriam para
ressarcir a ITAVEL em relação a obras que realizou para a prefeitura sem contrato,
como por exemplo a construção de uma casa nova na Av. Andradina para um
morador que possuía uma casa que estava no traçado da avenida que deveria ser
demolida para a continuidade da obra. QUE BUDEL e o colaborador, a pedido de
BUDEL, conversaram com INACIO da ITAVEL para a construção de outra casa
para o proprietário. QUE a casa foi efetivamente construída pela ITAVEL. QUE Foi
necessário  a  utilização  de  parte  do  terreno  vizinho  à  referida  casa  para  a
realização  da obra;  QUE A ITAVEL pagou R$2.500,00  a  seu  proprietário  para
como forma de aluguel pelo espaço utilizado; QUE o prefeito RENI PEREIRA foi
visitar a obra da Av. Andradina e também visitou a casa construída pela ITAVEL,
possivelmente tendo conhecimento da irregularidade
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FATO 2

No período compreendido de setembro/2015 a maio/2016, na região de

Foz  do  Iguaçu,  EVORI  ROBERTO  PATZLAFF,  GIRNEI  DE  AZEVEDO,  CARLOS

JULIANO BUDEL e AIRES SILVA, com ciência, anuência e por ordem de RENI CLÓVIS

DE SOUZA PEREIRA, embora não tendo a posse do bem, concorreram para a subtração

deste, em proveito  INACIO COLOMBELLI e MARCELO COLOMBELLI, valendo-se de

facilidade que lhe proporcionava a qualidade de funcionário público. Constatou-se que a

verba  pública  foi  paga  à  empresa  ITAVEL  SERVIÇOS  RODOVIÁRIOS  LTDA.  pela

execução  das  obras  do  lote  1  da  Concorrência  Pública  n.  31/2014  foi  desviada  por

INACIO  COLOMBELLI e  MARCELO  COLOMBELLI  com  a  anuência  dos  citados

servidores públicos.

Insta consignar que a obra se encontra em andamento, no entanto, foram

periciados apenas os serviços realizados que foram medidos, atestados e pagos.

Conforme  o  Laudo  de  Perícia  Criminal  Federal  n.  568/2016  –

UTEC/DPF/LDA/PR  (evento  426,  LAUDO1,  dos  autos  n.  5013824-44.2014.404.7002),

“nos serviços já executados ao longo da Av. Andradina, especificamente aqueles medidos

até 31/05/2016, que corresponde à 10ª medição”, houve um superfaturamento de 17% do

custo de reprodução adotado na obra, equivalente a R$ 252.518,13 (duzentos e cinquenta

e  dois  mil,  quinhentos  e  dezoito  reais  e  treze  centavos),  “devido  à  medição  e  ao

pagamento de quantidades de serviços não executadas”. Nos termos da tabela 06:
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Conforme asseverado pelos peritos,

“A responsabilidade técnica pela execução dos serviços foi do Eng. Civil Marcelo
Colombelli, anotada mediante a ART nº 20152563778, com início em 15/06/2015.
Já a fiscalização dos serviços ficou, inicialmente, sob a responsabilidade do Eng.
Civil  Evori  Roberto  Patzlaff,  conforme  ART  nº  20152756525,  datada  de
25/06/2015. Em seguida, a responsabilidade passou a ser do Eng. Civil  Carlos
Juliano Budel, conforme a ART nº 20155450419, de 20/11/2015.”

Foram efetuadas e pagas 7 (sete) medições de serviços no âmbito do

Contrato  de  Financiamento  nº  0410.532-08/12  referentes  ao  Lote  1  da  Concorrência

Pública n. 31/2014, conforme tabela 02 do laudo pericial:
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Destas,  a  nota  fiscal  nº  2015106  foi  atestada  por  EVORI  ROBERTO

PATZLAFF e por GIRNEI DE AZEVEDO. Por sua vez, as notas fiscais n. 20162, 201657

e  201665,  foram  atestadas  por  CARLOS  JULIANO  BUDEL  e  por  AIRES  SILVA.

Ressalta-se que a nota fiscal  n.  2015191 não possui  atesto,  no entanto,  é datada de

30/11/2015, quando CARLOS JULIANO BUDEL e por AIRES SILVA exerciam o cargo de

Secretário de Obras e Diretor de Pavimentação, respectivamente.

Novamente conforme descrito no laudo pericial, tem-se que o projeto de

pavimentação asfáltica previa o emprego de uma camada de sub-base de macadame

seco preenchido com brita graduada com espessura de 30 cm, uma camada de base de

brita graduada com espessura de 20 cm e uma capa de CBUQ (concreto betuminoso

usinado a quente) com 7 cm de espessura total (sendo 2 cm de reperfilamento e 5 cm de

capa, conforme ilustra a figura 06:
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Com relação à camada asfáltica, é permitida uma variação máxima de 5%,

para mais ou para menos, que no caso concreto significa 0,35 cm, sendo que a menor

espessura  aceitável  seria  de  6,65  cm.  No  entanto,  os  peritos  constataram  que  a

espessura média das amostras foi calculada em 5,6 cm, ou seja, 20% inferior à espessura

prevista no projeto, de 7 cm, conforme se infere da tabela 04:
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Com relação a espessura total da base e sub-base, na proporção de 60% e

40%, respectivamente, conforme previsão no projeto, equivalente a 30 cm de sub-base e

20 cm de base, era aceitável uma variação de 10% para mais ou para menos, sendo a

menor espessura  aceitável  para a sub-base de 27 cm e para  a base de 18 cm.  No

entanto, ambas ficaram 25% menor do que o especificado no projeto, conforme a tabela

05:
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Além do desvio de verba pública, importante ressaltar a constatação dos

peritos de que a redução das camadas que compõem o pavimento implica na qualidade e

durabilidade do pavimento, que 

fez com que o número de solicitações de eixo padrão que o pavimento suportaria
fosse reduzido de 100.000 para 3.500 operações, o que significa uma vida útil
muito menor do que a vida útil prevista inicialmente em projeto.
Tal  fato  causará  o  surgimento  precoce  de  patologias  como  fissuras,  trincas,
deterioração,  entre  outros,  aumentando  os  gastos  com  a  manutenção  e
recuperação  do  pavimento  bem  antes  do  término  da  vida  útil  do  projeto  do
pavimento. Assim, podemos considerar que o dano ao erário extrapola em muito o
valor  monetário  ocorrido  em  razão  do  superfaturamento  pelo  pagamento  de
quantidades maiores que as efetivamente executadas.

Infere-se,  portanto,  que  durante  toda  a  execução  da  obra  houve

superfaturamento, especialmente com a redução da espessura do asfalto  planejada e

executada  por  MARCELO  COLOMBELLI,  engenheiro  responsável  pela  obra,  com

anuência  de  INACIO  COLOMBELLI. Inclusive  conforme  afirmado  pelo  denunciado

INACIO COLOMBELLI em seu interrogatório policial:

QUE  atualmente  a  Itavel  possui  dois  contratos  com  a  prefeitura  de  Foz  de
prestação  de  serviços  de  pavimentação,  galerias,  terraplanagem  das  Av,
Andradina e da Av. Sérgio Gasparetto; QUE em relação a execução das obras,
confirma que houve redução de material aplicado de forma a aumentar a margem
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de lucro da empresa, em desacordo com o projeto original licitado da obra; QUE o
engenheiro técnico responsável pelas obras é o filho do interrogado, MARCELO
COLOMBELLI;  QUE foi  MARCELO quem determinou  a  realização  de  estudos
técnicos de viabilidade a fim de embasar a redução de aplicação de material nas
obras da ITAVEL

Ademais,  em  seu  depoimento  perante  a  autoridade  policial  (autos  n.

5006445-81.2016.404.7002,  evento  255,  DEPOIM_TESTEMUNHA9),  MARCELO

COLOMBELLI relatou que:

QUE cientificado de que INÁCIO, em interrogatório, confirmou que na execução
das obras das sobreditas avenidas houve decréscimo no quantitativo de material
aplicado de forma a aumentar a margem de lucro da empresa, em desacordo com
o projeto original, e indagado se confirma isso, respondeu que efetivamente houve
aplicação de insumos a menor; QUE explica que em sua óptica o projeto básico
formulado pela PMFI estava superdimensionado, notoriamente fora dos padrões
usuais  da  construção  pesada;  QUE  considera  que  se  a  obra  fosse  realizada
conforme o contratado, a ITAVEL ainda teria lucro, só que menor; QUE explica que
a administração da ITAVEL é verticalizada, sendo que as decisões importantes são
tomadas unicamente por INÁCIO; QUE depois da contratação, INÁCIO o procurou
para informar que decidira reduzir a quantidade de material, de forma a diminuir a
espessura da sub-base, base e capa asfáltica; QUE INÁCIO argumentou que a
redução não poderia comprometer a qualidade do pavimento, de forma que fosse
mantida a solidez do pavimento nos 5 (cinco)  anos de garantia da obra;  QUE
INÁCIO teria que reportar isso, pois fatalmente o declarante certamente perceberia
a diferença no acompanhamento da obra; QUE foi o próprio INÁCIO quem definiu
os quantitativos da redução em termos de espessura; QUE em razão da decisão
tomada unilateralmente por INÁCIO, não teve alternativa a não ser executar a obra
conforme as orientações do genitor e proprietário da empresa; QUE efetivamente
houve redução da espessura das camadas; QUE desconhece a economia gerada
pela redução; QUE em sua concepção, ainda que reduzidas as camadas, esse
decréscimo  não  afetou  a  qualidade  ou  a  durabilidade;  QUE  considera  que  a
ITAVEL sempre executou as obras primando pela qualidade e durabilidade; QUE
acompanhou o perito na extração de algumas amostras utilizadas na consecução
dos exames periciais; QUE soube que a perícia concluiu por superfaturamento por
serviço  prestado  a  menor.  Todavia,  não  leu  o  laudo  e  não  sabe  de  seus
pormenores;  QUE acompanhou as medições executadas no decorrer  da obra;
QUE  nas  medições  estavam  presentes  o  corpo  técnico  da  Caixa  Econômica
Federal e servidores da Secretaria de Obras; QUE nessas medições era verificada
visualmente a execução e evolução da obra, tanto na terraplenagem, formação da
sub-base, base, capa asfáltipa, meio-fio etc; QUE em nenhuma medição houve
aferição da espessura das camadas;

Importante consignar que os servidores públicos não fiscalizavam de fato a

obra, assumindo o risco de praticar o crime, já que deveriam, devido as atribuições de

suas funções,  constatar  o  desvio  de  verba pública  na  execução deste  contrato,  mas

 Rua Edmundo de Barros, n.º 660, Centro, Foz do Iguaçu/PR, CEP 85.851-120  (45) 3521-4500 E-mail:PRPR-foz@mpf.  mp  .br
194

mailto:mpf-guaira@prpr.mpf.gov.br
mailto:mpf-guaira@prpr.mpf.gov.br
mailto:mpf-guaira@prpr.mpf.gov.br


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR

optaram,  deliberadamente  pela  ignorância,  mesmo  sabendo  da  alta  probabilidade  da

existência do fato criminoso, tendo em vista a ligação da empresa  ITAVEL SERVIÇOS

RODOVIÁRIOS  LTDA.,  especialmente  através  de  INÁCIO  COLOMBELLI com  a

organização criminosa chefiada por RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA.

Por fim, afere-se que o valor da referida casa (fato 1) foi incluído no desvio

da verba pública através de medição a maior na execução da própria Av. Andradina, que é

executada pela  ITAVEL SERVIÇOS RODOVIÁRIOS LTDA.,  e que já ocorrida desde o

início da obra.

O colaborador CARLOS JULIANO BUDEL, no termo “Inácio Colombelli e

Itavel” relatou:

QUE em relação ao PAC2, a obra na Av. Andradina, final da Cidade Nova II, uma
pista era interrompida por uma invasão; QUE o FozHabita não conseguiu fazer a
remoção  dessa  residência;  QUE  a  solução  foi  o  colaborador  autorizar  a
negociação direta entre a ITAVEL com o proprietário da casa, por intermédio do
Diretor de Pavimentação Aires; QUE no final acabou sendo construído duas casas
para este proprietário no valor de R$ 25.000,00 ao lado da antiga propriedade;
QUE a ITAVEL arcou com esses gastos; QUE o valor do serviço seria acrescido da
medição mensal da obra da Av. Andradina; QUE até sua condução coercitiva em
19/04/2016, o valor não havia sido acrescido na medição.

Comprovada, portanto, a materialidade e autoria delitiva, infere-se que os

denunciados INACIO COLOMBELLI, CARLOS JULIANO BUDEL, AIRES SILVA e RENI

CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA,  praticaram o delito  previsto  no  artigo  1º,  inciso  I,  do

Decreto Lei n. 201/67 c/c o artigo 14, II, do Código Penal (fato 1); e EVORI ROBERTO

PATZLAFF,  GIRNEI  DE  AZEVEDO,  no  artigo  312,  §  1º,  do  Código  Penal  (fato  2);

CARLOS JULIANO BUDEL e AIRES SILVA no artigo 312, § 1º, do Código Penal, por

quatro vezes (fato 2); e  RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA,  INACIO COLOMBELLI  e

MARCELO COLOMBELLI no artigo 312, § 1º, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal

por cinco vezes (fato 2).
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8.4.4 AVENIDA SÉRGIO GASPARETTO – ARTIGO 312, § 1º, DO CÓDIGO PENAL

Denunciados: RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, EVORI ROBERTO PATZLAFF, CARLOS JULIANO

BUDEL, GIRNEI DE AZEVEDO, AIRES SILVA, MARCELO COLOMBELLI e INÁCIO COLOMBELLI

No período compreendido de setembro/2015 a maio/2016, na região de

Foz  de  Iguaçu,  EVORI  ROBERTO  PATZLAFF,  GIRNEI  DE  AZEVEDO,  CARLOS

JULIANO BUDEL e AIRES SILVA, com ciência, anuência e por ordem de RENI CLÓVIS

DE SOUZA PEREIRA, embora não tendo a posse do bem, concorreram para a subtração

deste, em proveito  INACIO COLOMBELLI e MARCELO COLOMBELLI, valendo-se de

facilidade que lhe proporcionava a qualidade de funcionário público. Constatou-se que a

verba  pública  foi  paga  à  empresa  ITAVEL  SERVIÇOS  RODOVIÁRIOS  LTDA.  pela

execução das obras do lote 4 da Concorrência Pública n. 31/2014 (Av. Sérgio Gasparetto)

foi desviada por INACIO COLOMBELLI e MARCELO COLOMBELLI com a anuência dos

citados servidores públicos, a quantia de R$ 482.191,17 (quatrocentos e oitenta e dois

mil, cento e noventa e um reais e dezessete centavos), equivalente à 11,9% do custo de

reprodução adotado na obra.

Insta consignar que a obra se encontra em andamento, no entanto, foram

periciados apenas os serviços realizados que foram medidos, atestados e pagos.

Conforme  o  Laudo  de  Perícia  Criminal  Federal  n.  1438/2016  –

NUTEC/DPF/FIG/PR (evento 788, LAUDO1, dos autos n. 5013824-44.2014.404.7002), a

não demolição de pavimento asfáltico existente resultou em um superfaturamento de R$

68.549,27  (sessenta  e  oito  mil,  quinhentos  e  quarenta  e  nove  reais  e  vinte  e  sete

centavos), nos termos da tabela 07:
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