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1. A COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO, FUNDAMENTOS LEGAIS,
PODERES E LIMITES.

Por iniciativa do Deputado Helder Salomão, foi
apresentado a esta Casa de Leis, em 14.04.2003, o
Requerimento nº 189/2003, solicitando a criação de
Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finalidade
específica de investigar os fatos apontados nas
reclamações e denúncias de possíveis irregularidades
na aplicação dos recursos destinados à educação,
ocorridos durante o Governo José Ignácio Ferreira.

A iniciativa do Deputado Signatário da proposição,
apoiada por mais da terça parte dos membros do
Parlamento, constituiu-se na expressão concreta e
efetiva do exercício do poder de investigação que
compete à Assembléia Legislativa, também expresso
no artigo 49 do seu Regimento Interno (Resolução nº
1600/91), in verbis:

Art. 49. As comissões parlamentares
de inquérito, que terão poderes de
investigação próprios das autoridades
judiciais, além de outros previstos
neste Regimento Interno, serão
criadas mediante requerimento de um
terço dos seus membros para
apuração de fato determinado, sendo
sua conclusão, se for o caso,
encaminhada ao Ministério Público,
para que promova a responsabilidade
civil ou criminal do infrator.

Em 15.12.1999, a Mesa Diretora da Assembléia
Legislativa do Estado do Espírito Santo promulgou a
Resolução nº 1.933, criando a Comissão Parlamentar
de Inquérito solicitada, com fundamento legal na
Constituição Estadual de 05.10.1989, que em Seção
IV (Das Comissões), Capítulo I (Das atribuições da
Assembléia Legislativa), dispôs em seu artigo 60: “A
Assembléia Legislativa terá comissões permanentes e
temporárias constituídas na forma e com atribuições
previstas no regimento interno ou no ato que resultar
sua criação”.

Particularmente, no que diz respeito às comissões
parlamentares de inquérito, a Carta Estadual dispôs
no § 3º do mesmo artigo 60: “As comissões
parlamentares de inquérito, que terão poderes de
investigação das autoridades judiciais, além de outros
previstos no regimento interno da Assembléia
Legislativa, serão criadas mediante requerimento de
um terço dos seus membros para apuração de fato
determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões,
se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público
para que promova a responsabilidade civil e criminal
dos infratores, no prazo de noventa dias”.
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Em aditamento ao dispositivo constitucional citado, a
criação da presente CPI foi, também, fundamentada
em Título II (Dos Órgãos da Assembléia) e Capítulo
III (Das Comissões), do Regimento Interno da
Assembléia Legislativa (Resolução nº 1.600/91).

O requerimento de criação da CPI foi formulado
segundo as exigências constitucionais e regimentais,
seja no que concerne ao número de signatários,
subscrito conforme estabelecido no § 5º do art. 49 da
Resolução nº 1.600/91 (no mínimo, um terço dos
membros da Assembléia Legislativa), seja em relação
ao:

- fato determinado, pois se circunscreve à apuração
de irregularidades apontadas sobre aplicação dos
recursos destinados à educação durante o
Governo José Ignácio Ferreira;

- prazo certo, estabelecido em 90 (noventa) dias
para o funcionamento da Comissão (prorrogável
mediante deliberação do Plenário - § 3º do artigo
49 da Resolução nº 1.600/91);

- Número de Deputados, estabelecido em cinco
membros efetivos e respectivos suplentes.

De acordo com as indicações partidárias, a Mesa
Diretora da Assembléia Legislativa, pelo Ato nº 2.073
de 07.5.2003, constituiu a presente Comissão
Parlamentar de Inquérito da seguinte forma:

MEMBROS EFETIVOS - OS DEPUTADOS:

Deputada Mariazinha Velloso Lucas - PSDB
Deputado Helder Salomão - PT

Janete de Sá - PSB
Luiz Carlos Moreira - PMDB

Sueli Vidigal - PDT (Fátima Couzi – PRTB)

MEMBROS SUPLENTES - OS DEPUTADOS:
Rudinho de Souza - PSDB

Carlos Casteglione - PT
Cabo Elson - PDT

 Sérgio Borges - PMDB

Na primeira reunião de instalação da CPI, realizada
no dia 07.05. 2003 foram eleitos por unanimidade:
Presidente a Deputada Mariazinha Vellozo Lucas,
Vice-Presidente a Deputada Janete de Sá e relator o
Deputado Helder Salomão.

No dia 16.06.2003, a Exmª Srª Deputada Sueli
Vidigal, solicitou o seu afastamento como membro
desta Comissão, em virtude da impossibilidade de
comparecer às reuniões ordinárias, tendo a Secretaria

Geral da Mesa tomado providências, conforme § 3º,
do artigo 61, do Regimento Interno desta Casa de
Leis, no dia 16.6.2003.

No dia 18.08.2003, foi comunicado à comissão pelo
Deputado Helder Salomão que o Deputado Cabo
Élson renunciou ao cargo na presente CPI.

A Carta Estadual, no artigo 60, § 3º, confere às
comissões parlamentares de inquérito poderes de
investigação próprios das autoridades judiciais, além
de outros previstos no Regimento Interno da
Assembléia Legislativa. Poderes e limites
constitucionais e regimentais que estão, também,
expressos no ato de criação desta CPI, sendo
estabelecido que o objeto é apurar as irregularidades
na aplicação dos recursos destinados à educação,
durante o governo José Ignácio Ferreira.

É de se referir, ainda, manifestação proferida pelo
Eminente Ministro Paulo Brossard, relator do Habeas
Corpus nº 71.039-5 – Rio de Janeiro, Tribunal Pleno,
DJ de 6-12-96 que, em longa ementa sobre os poderes
e as limitações das comissões parlamentares de
inquérito, afirma:

a) “às câmaras legislativas
pertencem poderes investigatórios,
bem como os meios instrumentais
destinados a torná-los efetivos. Por
uma questão de funcionalidade
elas exercem por intermédio de
comissões parlamentares de
inquérito, que fazem as suas vezes;

b) o poder investigatório é auxiliar
necessário do poder de legislar,
conditio sine qua non de seu
exercício singular;

c) podem ser objeto de
investigação todos os assuntos que
estejam na competência legislativa
ou fiscalizatória do Congresso;

d) são amplos os poderes da
comissão parlamentar de inquérito,
pois são necessários e úteis para o
cabal desempenho de suas
atribuições. Contudo, não são
ilimitados. Toda autoridade, seja
ela qual for, está sujeita à
Constituição. O Poder Legislativo
também e com ele as suas
comissões. A comissão
parlamentar de inquérito encontra
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na jurisdição constitucional do
Congresso seus limites;

e) quem quer o fim dá os meios. A
Comissão Parlamentar de
Inquérito, destinada a investigar
fatos relacionados com as
atribuições congressuais, tem
poderes imanentes ao natural
exercício de suas atribuições,
como de colher depoimentos, ouvir
indiciados, inquirir testemunhas,
notificando-as a comparecer
perante ela e a depor; a este poder
corresponde o dever de
comparecendo a pessoa perante a
comissão, prestar-lhe depoimento,
não podendo calar a verdade.
Comete crime a testemunha que o
fizer. A Constituição, art. 58, § 3º,
a Lei nº 1.579, art. 4º, e a
jurisprudência são nesse sentido;

f) dificilmente a comissão poderia
cumprir sua missão se, a todo o
momento, e a cada passo, tivesse
de solicitar a colaboração do Poder
Judiciário para intimar uma
testemunha a comparecer e a
depor. Em casos de resistência ou
recalcitrância ou desobediência,
comprovados e certificados pela
comissão, por meio de seus
funcionários, solicita a colaboração
do aparelho especializado do Poder
Judiciário, que, em nome da
harmonia entre os Poderes, não lhe
pode negar. Lei nº 1.579, art. 3º,
parágrafo único;

g) a Comissão pode, em princípio,
determinar buscas e apreensões,
sem o que essas medidas poderiam
tornar-se inócuas e quando
viessem a ser executadas, caíram
no vazio. Prudência, moderação e
adequação recomendáveis nessa
matéria, que pode constituir o
punctum dollens da Comissão
Parlamentar de Inquérito no
exercício de seus poderes, que,
entretanto, devem ser exercidos
sob pena da investigação tornar-se
ilusória e destituída de qualquer
sentido útil”.

De fato, a Comissão Parlamentar de Inquérito possui
poderes de instrução próprios das autoridades
judiciais, mas não tem poder para processar e julgar
responsáveis por irregularidades porventura
identificadas em suas investigações. Assim, se a
Comissão detectar, de fato, a ocorrência de atos
ilícitos, não poderá agir de outra maneira, senão
encaminhar suas conclusões ao Ministério Público
para responsabilização dos culpados, sugerindo,
inclusive, indiciamento de determinadas pessoas.

2. OBJETIVOS DA CPI

A Comissão Parlamentar de Inquérito teve os
seguintes objetivos, guardando fidelidade ao
enunciado do próprio texto constitucional e
regimental:

- a investigação dos fatos determinados, arrolados no
requerimento de sua criação, pois se circunscreve à
apuração de irregularidades apontadas na aplicação
dos recursos destinados à educação, durante o
Governo José Ignácio Ferreira.

- a realização de diligências e apurações supostas
ilicitudes que porventura possam ter acontecido, além
dos que já estão sendo apurados pelo Ministério
Público Estadual.

Para a consecução desses objetivos a Comissão atuou,
basicamente, por meio dos seguintes instrumentos:

- tomada de depoimentos no Plenário da
Comissão;

- exame de informações complementares, de
documentos, relatórios, análise de processos
administrativos na SEDU, Inquéritos Policiais na
Polícia Civil do Espírito Santo, Inquéritos Civis
Públicos no Ministério Público Estadual, etc;

- requisição de serviços técnicos de apoio e
assessoramento necessários ao desenvolvimento
dos trabalhos,

- diligências efetuadas pelos membros da
Comissão e pela assessoria jurídica para exame e
obtenção de cópia de documentos e processos.

3. OS FATOS DETERMINADOS

A Comissão Parlamentar de Inquérito examinou os
fatos pertinentes à apuração de irregularidades
apontadas na aplicação dos recursos destinados à
educação, durante o Governo José Ignácio Ferreira:

1) Limpeza de caixas d’água;
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2) Fracionamento de valores;
3) Transferência ilegal de R$ 5.000.000,00(Cinco

Milhões de Reais), do Banco do Brasil para a
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo
dos Servidores das Escolas Técnicas e
Agrotécnicas Federais do Espírito Santo -
COOPETEFES;

4) Da Licitação para a compra de móveis
escolares;

5) Das irregularidades em convênios para a
construção e reforma de quadras e ginásios
poliesportivos.

4. RESUMO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO

Sob a Presidência da Deputada Mariazinha Vellozo
Lucas, as atividades da Comissão foram iniciadas em
12.05.2003, quando foi lido e aprovado o
Requerimento nº 189/2003, de criação da CPI, com os
respectivos membros mencionados.

Conforme expresso no citado Requerimento, o prazo
estabelecido para o funcionamento da Comissão foi
de 90 (noventa) dias para o funcionamento da
Comissão (prorrogável mediante deliberação do
Plenário - § 3º do artigo 49 da Resolução 1600/91).

Inobstante a premência desejada pelos membros da
Comissão para se desincubirem da missão assumida,
o fluxo crescente de denúncias, de informações e dos
documentos apresentados, os quais, em sua maioria,
exigiram exame minucioso e especializado, foram
fatores determinantes da extensão do prazo
inicialmente proposto para as investigações. Devido o
número de denúncias, não foi possível concluir os
trabalhos da CPI, no prazo estabelecido inicialmente,
pois poderia ter tido como resultado a perda de
qualidade do trabalho e, sobretudo, na
impossibilidade de ser cumprido o papel fundamental
da Comissão, o de auscultar as reclamações e atender
às expectativas da sociedade quanto ao destino dos
investimentos na Educação do nosso Estado.

Por isso, de acordo com as normas legais atinentes ao
funcionamento das Comissões Parlamentares de
Inquérito, a Mesa Diretora da Assembléia Legislativa
autorizou a prorrogação do prazo da CPI, da seguinte
forma:

a) A primeira prorrogação por 90 (noventa) dias foi
feita através da Resolução 2.093/03, período 01.9. 03
até 01.12.03;

b) A segunda prorrogação por 90 (noventa) dias foi
feita através da Resolução 2.132/03, período 02.12.03
até 03.05.04, em virtude de férias e recesso de
01.01.04 até 15.02.04.

O calendário das oitivas e reuniões da Comissão, nos
anos de 2003 e 2004, foi assim realizado:

Ano 2003

1ª Reunião Extraordinária de Instalação - Dia
07.5.2003
Instalação e eleição do Presidente, do Vice-Presidente
e do Relator.

2ª Reunião Ordinária - Dia 12.05.2003
Reunião Administrativa – Trabalhos Internos.

3ª Reunião Ordinária - Dia 19.05.2003
Reunião Administrativa – Trabalhos Internos.

4ª Reunião Extraordinária - Dia 26.05.2003
Arthur Sérgio Rangel Vianna – Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do
Espírito Santo – SINDIUPES.

5ª Reunião Extraordinária - Dia 02.06.2003
Gustavo Vidigal Stefenoni - ex-Diretor-Presidente
da Escola de Serviço Público do Espírito Santo –
ESESP.
Maria Luíza Bortolini Pilon - Diretora para
Assuntos de Aposentados do Sindicato dos
Trabalhadores em Educação Pública do Espírito
Santo – SINDIUPES.
Maria Emília Giuberti Caetano - Chefe da
Vigilância Sanitária do Município de Colatina.

6ª Reunião Extraordinária – Dia 09.06.2003
Otávio Rebouças Filho – ex-Funcionário da
Secretaria de Estado de Educação e Esportes.

7ª Reunião Ordinária – Dia 16.6.2003
Júlio Martinelli - Diretor da Escola Pedro Antônio
Vitali.
Jadimar Faquete Feres - Diretora da Escola
Professora Néia Monteiro Costa.
Sebastião Alves da Silva Filho - ex-Diretor
Administrativo-Financeiro da Secretária de Estado de
Educação e Esportes.

8ª Reunião Ordinária - Dia 30.6.2003
Lessandra Daniel Nunes - ex-Funcionária da
Secretária de Estado de Educação e Esportes.
Silas Luiz da Silva – Contador.

9ª Reunião Ordinária - Dia 11.8.2003
Reunião Administrativa – Trabalhos Internos.

10ª Reunião Ordinária - Dia 18.8.2003
Reunião Administrativa – Trabalhos Internos.
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11ª Reunião Ordinária - Dia 25.8.2003
Marcelo Antônio de Souza Basílio - ex-Secretário
de Estado de Educação e Esportes.

12ª Reunião Ordinária - Dia 01.9.2003
Paulo Stefenoni – ex-Subsecretário de Estado de
Educação e Esportes.

13ª Reunião Extraordinária -Dia 03.09.2003
Reunião Administrativa – Trabalhos Internos.

14ª Reunião Ordinária -Dia 15.9.2003
Gentil Antônio Ruy – ex-Secretário de Estado de
Governo.
José Mário Bispo Santana - ex-Funcionário da
Secretária de Estado da Fazenda – SEFAZ.

15ª Reunião Extraordinária - Dia 15.9.2003
Reunião Administrativa – Trabalhos Internos.

16ª Reunião Ordinária - Dia 22.9.2003
Marcelo Antônio de Souza Basílio – ex-Secretário
de Estado de Educação e Esportes.

17ª Reunião Ordinária - Dia 29.9.2003
Marcelo Gabriel de Almeida – ex-Gerente do
BANCOOB.

18ª Reunião Ordinária - Dia 13.10. 2003
Antônio Sérgio Santos Rabello - ex-Supervisor
Financeiro da Secretaria de Estado de Educação e
Esportes.
Cassyus de Souza Sesse - ex-Chefe do Grupo
Financeiro Setorial da Secretaria de Estado de
Educação e Esportes.

19ª Reunião Ordinária - Dia 20.10.2003
Acareação entre os depoentes abaixo:
Marcelo Antônio de Souza Basílio – ex-Secretário
de Estado de Educação e Esportes.
Gentil Antônio Ruy – ex-Secretário de Estado do
Governo.
Paulo Stefenoni – ex-Subsecretário de Estado de
Educação e Esportes.

20ª Reunião Ordinária - Dia 10.11.2003
Reunião Administrativa – Trabalhos Internos.

21ª Reunião Extraordinária – 26.04.2004
Reunião Administrativa – Trabalhos internos.

22ª Reunião Ordinária – 03.05.2004
Leitura e Aprovação do Relatório Final –
Conclusão dos Trabalhos

5. APURAÇÃO DOS FATOS
5.1 – SÍNTESE DOS DEPOIMENTOS

DEPOIMENTO DE ARTHUR VIANNA -
PRESIDENTE DO SINDICATO DOS
TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO
PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Depoimento realizado no dia 26.05.2003.

Relatou que gostaria de esclarecer que desde 1997
está na direção do Sindicato dos Trabalhadores em
Educação Pública do Espírito Santo - SINDIUPES, e
que a partir da constituição do Conselho do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério -
FUNDEF passaram a ter acesso e a entender melhor o
funcionamento e a dinâmica da Secretaria de Estado
de Educação no tocante à aplicação dos recursos, em
função das representações que tinha nesse Conselho
desde 1998, onde verificaram que os procedimentos
adotados por essa pela Secretaria não estavam de
acordo com o que determinava a Emenda
Constitucional nº 14 e a Lei 9.424, que criava o
Fundo.

Relata o depoente que o citado Sindicato promoveu
uma outra denúncia, esta mais pública, com relação
ao desvio de cinco milhões para a Cooperativa de
Crédito dos Servidos do Centro Federal Tecnológico
de Educação do Estado do Espírito Santo -
COOPETEFES, de recursos vindos do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
que foram desviados de uma conta do Banco do
Brasil para esta Cooperativa de Crédito. Informou a
existência de outra denúncia que retrata a limpeza de
caixas d’água, em especial no Município de Colatina,
onde existiu falsificação de assinaturas do Chefe da
Vigilância Sanitária do Município e, que nem todas as
escolas tiveram a limpeza realizada.

Perguntado sobre problemas existentes na aplicação
dos recursos da educação, respondeu que até agora a
aplicação não tem seguido as regras da lei, não
havendo aplicação dos 60% (sessenta por cento)
obrigatórios com pessoal, não há aplicação e
utilização dos recursos como determina a Lei nº
9.424. Informa que a Escola de Serviço Público do
Espírito Santo - ESESP foi contratada pela Secretaria
de Estado de Educação e Esportes, tendo como
objetivo a implementação do Programa de
Desenvolvimento do Ensino Médio e Capacitação de
Professores, o Programa de Capacitação de
Professores - PROCAP. Cita que os documentos de
tais serviços têm indícios de superfaturamento, ou
que a verba para custeio de educação tem sido
desviada para custear despesas de outros órgãos
governamentais, e que a denúncia foi feita nesses
termos.
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Questionado se o montante da verba pública que foi
para a Escola de Serviço Público do Espírito Santo -
ESESP seria seis milhões, quarenta mil e
quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte
centavos, respondeu que sim. Manifestou o Deputado
dizendo que o que se precisa investigar é a real
aplicação desse montante que foi pago à Escola de
Serviço Público do Espírito Santo - ESESP e,
obviamente, aos cursos que foram dados.

Questionado o depoente sobre quem autorizou no
Governo Passado à operação de transferência de
cinco milhões para a COOPETEFES, valor relativo a
recursos provenientes do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE que se
encontravam em uma conta no Banco do Brasil e
foram transferidos para a Cooperativa de Crédito.
Respondeu que na ordem de transferência constam os
nomes de Marcelo Antônio de Souza Basílio e
Cassyus de Souza Sesse, mas assinado por Paulo
Stefenoni, e Antônio Sérgio Santos Rabelo,
respectivamente.

DEPOIMENTO DE GUSTAVO VIDIGAL
STEFENONI – EX-DIRETOR PRESIDENTE DA
ESCOLA DO SERVIÇO PÚBLICO DO
ESPÍRITO SANTO - ESESP.
Depoimento realizado no dia 02.06.2003.

Perguntado sobre qual período esteve à frente da
Escola de Serviço Público do Espírito Santo - ESESP,
respondeu que foi em 02 ou 03 de maio de 2000 até
10 de janeiro de 2003.

Perguntado sobre a contratação da Escola de Serviço
Público do Espírito Santo -ESESP pela Secretaria de
Estado de Educação e Esportes para implementação
do Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio,
Capacitação de Professores, no valor de seis milhões,
quarenta mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e
vinte centavos.

Respondeu que:

 [...] no montante dos contratos
assinados no período de 1999 até 31
de dezembro de 2002, acredito que
os valores se aproximem a esse
valor de seis milhões. É importante
ressaltar que eram valores
contratados, mas acho importante,
averiguar junto ao SIAFEM, tenho
certeza de que o valor foi de seis
milhões contratados, mas os
repasses não passaram de quatro
milhões e seiscentos, quatro
milhões e setecentos.

Perguntado se esse contrato foi integralmente
realizado ou ficou uma parte dele pendente,
respondeu que o contrato foi realizado nos anos em
que estava à frente do ESESP.

Perguntado se os valores firmados no convênio é um
valor absolutamente normal, respondeu que não vê
nenhuma anormalidade em relação a esse valor
firmado no convênio e os serviços que foram
prestados, e que acha que isso é perfeitamente
defensável, e que a formatação dos preços dos
serviços a serem executados entram num conjunto
onde se tem que saber os profissionais que serão
utilizados, se terão facilitadores como ocorreu e,
nesse bojo, qual a quantidade de facilitadores. É
aonde se formata esse preço. Respondeu, ainda, que
com certeza os preços de mercado. Perguntado por
que a ESESP sempre contratava profissionais para a
Secretaria do Governo, o depoente respondeu que não
sabia de contratação para outras Secretarias, o que
existia eram profissionais que prestavam uma
assessoria às Secretarias, e a ESESP é um órgão
vinculado à Secretaria de Estado de Educação e
Esportes.

DEPOIMENTO DE MARIA LUÍZA
BORTOLINI PILON – DIRETORA PARA
ASSUNTOS DOS APOSENTADOS DO
SINDIUPES.
Depoimento realizado no dia 02.06.2003.

Sobre os indícios de superfaturamento das caixas
d’água:

A depoente respondeu que visitou as escolas de
Colatina e constatou que sequer passou alguém por
lá querendo limpar caixas d’água. Frisou também
que não solicitou a realização da desinfecção das
caixas d’água e ainda que esse tipo de serviço era
uma atividade corriqueira dos próprios
funcionários da escola.

Todavia, frisou que houve tal solicitação por parte de
10(dez) das 11(onze) escolas estaduais do município,
o que ensejou a contratação desse serviço.
Destacando também que não houve nenhuma
solicitação por parte da vigilância sanitária de
Colatina e que de sua parte não se confirma se foi
prestado esse tipo de serviço nas escolas do
Município, uma vez que sempre foi efetuado pelos
funcionários das escolas.

Ressaltou que o valor dos serviços estava estipulado
em R$ 3.650,00 (três mil, seiscentos e cinqüenta
reais) para as escolas maiores, e R$ 1.300,00(um mil
e Trezentos Reais) para as escolas unidocentes e
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pluridocentes, que funcionam com uma ou duas salas.
Tendo sido supostamente realizado pelas empresas
Versátil Negócios e Serviços Ltda, de Itapemirim;
Alfa Comércio e Serviços Ltda, de Serra; Clima
Construção, Conservação, Refrigeração LTDA, de
Vitória; Alfa Negócio e Serviços Ltda, de Vila Velha.   

Informou também ter conhecimento da existência de
um jornal que circulava no município de Colatina. O
mesmo tinha fotos de alguns parlamentares locais,
destacados como personalidades do mês e, ao final,
propaganda ligada à educação do Governo do Estado.
Destacou ainda que a gravidade desse episódio foi a
verba liberada pela Secretaria de Estado de Educação
e Esportes para esse “jornal independente”, obtida
através de ofício contendo assinatura falsificada do
Presidente da Câmara, encaminhado àquela
Secretaria. Salientou que à época foi aberta uma CPI
para investigar o fato, envolvendo as questões de
moralidade e ética dos atos praticados.

Salientou também a depoente, que após confirmar a
falsificação da assinatura (citada anteriormente),
através de exame grafotécnico e a autorização do Sr.
Paulo Stefenoni ao GPO, modificando a dotação, o
que possibilitou o serviço de desinfecção nas caixas
d’água, o Ministério Público foi procurado para tomar
as providências cabíveis.

DEPOIMENTO DE MARIA EMÍLIA GIUBERTI
CAETANO - CHEFE DA VIGILÂNCIA
SANITÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE COLATINA.
Depoimento realizado no dia 02.06.2003.

Perguntada se o processo para limpeza das caixas
d’água no Município de Colatina começou no dia
16.11.2000, com um despacho “ao gerente
administrativo e financeiro solicitando sua
autorização para contratar empresa especializada,
tendo um documento da vigilância sanitária de
30.10.2000, com assinatura da depoente como chefe
da vigilância sanitária, respondeu que a assinatura
que está no processo não era sua, e que a vigilância
sanitária do município não acompanhou a execução
desse serviço, acontecendo um fato muito sério
naquele período de que havia sido falsificada sua
assinatura. Perguntada sobre quem havia requerido os
serviços aqui questionados, respondeu que foi
solicitado pelo Secretário da Saúde do Município de
Colatina, Dr. Jacimar Dalafontes.

DEPOIMENTO DE OTÁVIO REBOUÇAS
FILHO – EX-FUNCIONÁRIO DA
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E
ESPORTES.
Depoimento realizado em 09.06.2003.

O depoente era responsável pela gerência setorial de
obras, órgão que atestava as notas fiscais de prestação
de serviços para a Secretaria de Estado de Educação e
Esportes.

Perguntado se o depoente verificou se a empresa
ALFA Negócios e Serviços Ltda, efetivamente
realizou serviços de limpeza e desinfecção de caixas
d’água em escolas públicas no Município de Colatina,
referente ao processo Secretaria de Estado de
Educação e Esportes 19142633/2001, no valor de
setenta e cinco mil e oitocentos reais, em virtude do
mesmo ter assinado (a assinatura foi confirmada pelo
mesmo) no verso da referida nota fiscal, emitida pela
citada empresa, datada de 24/04/2001, comprovando
a realização dos serviços.

Afirmou que não visitou as obras em Colatina.
Perguntado se era normal ele atestar a execução de
serviços sem fiscalização, respondeu que talvez não
fosse o ideal, mas pela questão de tempo e acúmulo
de atividades muitas vezes era feito por contato
telefônico, ou via superintendência, ou às vezes,
com a própria escola.  Informou, ainda, que as
solicitações dos serviços eram feitos da escola via
superintendência para a Secretaria de Estado de
Educação e Esportes, onde eram agendadas quais as
escolas em que seriam feitos os serviços, de acordo
com a prioridade.

O depoente afirmou terem ocorrido serviços dessa
natureza nos municípios de Vitória, Vila Velha e
Cariacica, na mesma época em que supostamente
teriam ocorrido os serviços em Colatina.  Em outros
municípios, além dos serviços de limpeza de caixa
d’água, também realizaram serviços de desinfecção
de caixa de esgoto.

O depoente disse que havia outro engenheiro que
trabalhava visitando as escolas. Segundo o senhor
Otávio Rebouças, ele pode ser que tenha mais
informação. Pois tinha mais ligação com o Dr. Paulo
Stefenoni.

DEPOIMENTO DE JÚLIO MARTINELLI –
DIRETOR DA ESCOLA PEDRO ANTÔNIO
VITALI.
Depoimento realizado em 16.06.2003.

Perguntado há quanto tempo o depoente encontrava-
se à frente do Centro Estadual de Educação de Jovens
e Adultos, respondeu que há dois anos e meio, e
quando dos fatos narrados, estava há trinta e dois dias
no cargo.

Perguntado por quem havia sido notificado para os
serviços de limpeza nas caixas d’água, respondeu que
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havia recebido um telefonema da Secretaria de Estado
de Educação e Esportes que chegariam dois
funcionários na escola para fazer a limpeza nas caixas
d’água no Sábado. Realmente, duas pessoas
estiveram na escola, esvaziaram duas caixas d’água
até a metade e outras três existentes não foram
tocadas, pois informaram que estavam limpas,
ficando aproximadamente vinte e cinco minutos na
escola.

O trabalho das duas pessoas que compareceram a
escola, segundo o depoente, foi acompanhado pelo
servidor Ademir Antônio Broseguine.

Segundo o depoente não houve nenhum comunicado
da Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de
Colatina da necessidade de realizar limpeza nas
caixas d’água da escola.

O depoente informou ainda que a escola, em
momento algum, atestou a execução de serviço de
limpeza de caixa d’água. Também disse não ter
recebido nenhum telefonema do senhor Otávio
Rebouças para confirmar ou não a realização de
serviço de limpeza da caixa d’água.

Não houve solicitação da escola para que fosse
realizado tal serviço.

DEPOIMENTO DE JADIMAR FAQUETE
FERES - DIRETORA DA ESCOLA
PROFESSORA NÉIA MONTEIRO COSTA.
Depoimento realizado em 16.06.2003.

Perguntada sobre há quanto tempo se encontrava à
frente da escola e se havia recebido o ofício de nº
139, respondeu que recebeu e que se encontrava à
frente da escola há nove anos.

Perguntada sobre a periodicidade de limpeza da caixa
d’água respondeu que era feita uma vez por ano
encontrando-se incluída na verba de serviços gerais,
sendo que era feita pelos serventes no sábado.
Atestou que houve o serviço de limpeza, mas que não
foi muito demorado, pois a caixa não se encontrava
muito suja.  Segundo a depoente, a caixa foi lavada
pelo pai de um aluno da escola e mais uma pessoa da
comunidade local.

DEPOIMENTO DE SEBASTIÃO ALVES DA
SILVA FILHO - EX-GERENTE
ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE
ESTADO DE EDUCAÇÂO E ESPORTES
Depoimento realizado em 16.06.2003.

Segundo o depoente, ele ocupou cargo comissionado
na Secretaria de Estado de Educação e Esportes a

convite do deputado federal Marcos Vicente.
Perguntado o depoente se lembrava do convite nº.
06/01, para contratação de empresa especializada em
limpeza, desinfecção dos reservatórios de águas das
escolas do Município de Colatina, junto ao processo
de nº. 19142633, onde participaram da concorrência
as empresas Versátil Negócios e Seguros Ltda; Alfa
Comércio e Serviços Ltda; Clima Construção,
Conservação e Refrigeração Ltda. e Alfa Negócios e
Serviços Ltda., respondeu que o processo pode ter
passado quando era presidente da Comissão de
Licitação, mas como eram muitos os processos que
tramitavam à época, então não se lembrava
especificamente deste.

Perguntado se a assinatura que constava no contrato,
citado acima, era do mesmo, respondeu que foi o
mesmo que havia assinado.

Perguntado se a Comissão de Licitação busca
informações sobre as empresas que participam do
processo de concorrência pública, o depoente
respondeu que essa informação vem em um envelope
com a documentação e qualificação e outro envelope
com a proposta. Nessa fase o que se verifica é se a
empresa é qualificada, se ela está habilitada junto à
Secretaria de Estado da Administração, que é quem
faz todo o cadastramento das empresas que
participam desse tipo de atividade no Estado.

Perguntado sobre os valores cobrados para execução
dos serviços, o depoente afirmou que a CPL apenas
analisa as propostas das empresas e opta pelo menor
preço. Segundo o depoente a responsabilidade pela
tomada de preços é do Setor de Compras.

Perguntado a respeito do mesmo processo que
também é alvo de outras denúncias, uma inclusive de
fracionamento de licitações para reforma de escolas
estaduais, e que os valores só chegam a Comissão
quando excede o limite estipulado pela Lei Nº 8.666,
ou seja, obras, serviços e engenharia, acima de quinze
mil reais e compras e serviços acima de oito mil reais,
verificando assim, que somando esses valores
chegarão a uma quantia enorme. Segundo o
depoente, o fracionamento foi um procedimento
premeditado, mas dado o volume de serviços, essas
coisas passam por despercebidas (grifo nosso).

Segundo o depoente, os valores abaixo do limite
estipulado pela Lei Nº 8.666, para abertura de
processo de licitação, não passam pela Comissão de
Licitação. Ele afirmou que o procedimento era a
coleta de preços feita pelo Setor de Compras, que
dava prosseguimento ao processo para dotação,
empenho e serviço.
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DEPOIMENTO DE LESSANDRA DANIEL
NUNES EX-FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA
DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTES.
Depoimento realizado em 30.06.2003.

A depoente ocupava o cargo de chefe do setor de
compras da Secretaria de Estado de Educação e
Esportes, por mais de seis anos.

Segundo a depoente, a ela cabia fazer o levantamento
dos orçamentos e esses processos eram encaminhados
a Comissão Permanente de Licitação e lá era
finalizado (o que contraria o depoimento do senhor
Sebastião Alves que afirmou em seu depoimento a
esta CPI, que os valores abaixo do limite estipulado
para abertura de licitação, a Comissão Permanente de
Licitação - CPL não tomava conhecimento desses
processos).

Perguntada se como chefe do Setor de Compras
deveria averiguar a idoneidade das empresas que
eram contratadas, respondeu que seria o
procedimento correto, mas a verificação da
idoneidade e a finalização sempre foram feitas pela
CPL.

Segundo a depoente, os processos de compras e
licitações eram encaminhados pelo Sub-Secretário,
Senhor Paulo Stefenoni, ou pelo Gerente
Administrativo, que na época era o Sr. Sebastião
Alves Filho (também presidente da CPL), para o
devido levantamento de preços. Segundo ela o
Secretário de Estado de Educação e Esportes não
tinha conhecimento desses processos, apenas assinava
a autorização do pagamento ou não dos serviços
supostamente prestados.

A depoente afirmou que as assinaturas que dava nos
processos eram devido à mesma ser responsável pelo
Setor de Compras (cumpria mera formalidade), e que
era subordinada ao senhor Sebastião Alves Filho e
que a CPL era a responsável pela finalização dos
processos. Quando retornava para ela já estava
autorizado pelo secretário, o empenho, e depois desta
autorização é que se emitia a ordem de pagamento.

A depoente confirma que foi solicitada a assinar
determinado processo, e que o fez porque era
subordinada. Perguntada a quem ela era subordinada,
respondeu que era subordinada ao Sr. Sebastião
Alves.

DEPOIMENTO DO SR. SILAS LUIZ DA SILVA
– CONTADOR
Depoimento realizado em 30.06.2003.

Perguntado sobre a participação do mesmo na
regularização dos documentos da empresa ALPHA,
respondeu que fez a constituição da empresa através
de um instrumento particular de constituição da
sociedade por cotas de responsabilidade Ltda, perante
a Junta Comercial no dia 07.12. 2000, tendo
posteriormente feito o desligamento da empresa no
dia 10.10. 2001, quando recolheram a documentação
e os respectivos blocos de notas fiscais.

Perguntado se o depoente teve alguma participação
profissional no período em que esteve regularizada a
empresa ou algum problema, respondeu que
simplesmente esses documentos ficaram lá no
escritório do mesmo, não tendo conhecimento se
houve qualquer movimentação da empresa. Foi
perguntado ao depoente em função de uma emissão
de nota fiscal no dia 24.04.2001, pela ALPHA
Negócios e Serviços LTDA, como ficaria a
participação do contador nesta relação, respondeu que
o certo seria o encaminhamento para a contabilidade
para escrituração e recolhimento da nota fiscal.

Segundo o depoente, a empresa Alpha Negócios e
Serviços LTDA não encaminhou para a
contabilidade, para escrituração e recolhimento, a
nota fiscal emitida em 24.04.2001, dos serviços
prestados à Secretaria de Estado de Educação e
Esportes de limpeza de caixas d’água em Colatina. A
documentação da empresa foi devolvida em outubro
de 2001, segundo oficio apresentado pelo depoente.

DEPOIMENTO DO SR. MARCELO BASÍLIO –
EX-SECRETÁRIO DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO E ESPORTES
Depoimento realizado em 25.08.2003.

Perguntado se na gestão do depoente aconteceu
algum caso de pagamento de obras não realizadas,
respondeu que em sua gestão acredita que não tenha
ocorrido, pois o Secretário só pode liberar a obra
mediante o laudo técnico do Departamento de
Estradas e Rodagens - DEO. Se foi liberada e não foi
concluída a obra a responsabilidade é dos técnicos,
conforme entendimento do Tribunal, informando,
ainda, que o Secretário não pode sair da Secretaria e
fiscalizar o Estado, ele não é fiscal de obra, é a
autoridade maior, que tem grandes programas
estruturantes para coordenar. O Secretário tem que ter
o apoio técnico, além do mais o processo de obras só
pode ser liberado depois que apresentada a prestação
de contas, o setor de prestações de contas diz que está
de acordo, vai ao DEO; o DEO manda o fiscal lá e
apresenta o laudo de vistoria dizendo “está executado
tantos por cento da obra, ou não está executado”.
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Perguntado se o depoente tem conhecimento sobre o
fracionamento de valores no Governo José Ignácio
para se fugir da licitação durante dois anos e meio,
apresenta o exemplo da empresa TINO Engenharia
LTDA, informando que no mesmo dia ela foi
contratada para executar quatro serviços de reforma
de escola por quatorze mil, quatrocentos e noventa
reais; quatorze mil setecentos e cinqüenta reais;
quatorze mil trezentos e vinte reais; quatorze mil
setecentos e noventa reais, tudo no mesmo dia,
demonstrando a suposta intencionalidade no
fracionamento desses valores. Perguntado se o
depoente tinha conhecimento desse procedimento,
respondeu que não, pois delegou competência orçada
de oito mil para o Subsecretário em termo de material
de consumo, e quinze mil para prestação de serviço.
Acredita que esses processos não passaram pelas
mãos do mesmo e foram autorizados pelo
Subsecretário, que na época era Paulo Stefenoni, sem
o conhecimento do mesmo, informando o depoente
que não existe qualquer despacho do mesmo nesses
processos. Assim, respondeu:

Não, o Secretário de Educação com
uma secretaria imensa, com os portes
dos projetos que eu apresentei para
mostrar a Comissão a dimensão dos
problemas, a lei estabelece e a
Constituição Estadual, a possibilidade
da delegação de competência, parece
que é o artigo 97 da Constituição que
dá esse direito ao Secretário de
educação. E a lei 3043 estabelece no
artigo 47 alínea “a”, que o
subsecretário exerce aquelas funções
que são delegadas pelo secretário.

Segundo o depoente se tivesse tomado conhecimento
de tal fato não teria permitido.

O Senhor pode estar certo de que se
eu tivesse tomado conhecimento eu
teria imediatamente revertido essa
situação.

Perguntado sobre o início de mais de cem obras
relacionadas à construção, reforma ou ampliação de
quadras, ou ginásios poliesportivos, no período de
1999 a 2001, o depoente respondeu que o
procedimento era normal, e que se a obra não foi
concluída a responsabilidade é da prefeitura,
responsável pela execução da obra. E quanto à
liberação das verbas, a responsabilidade é da
Fazenda. A fiscalização da obra é de competência do
DEO.

Questionado sobre irregularidades no processo de
licitação para a compra de jogos escolares, o depoente
explicou que a Licitação de nº 01/99 foi revogada
porque foi feito um levantamento acima da
necessidade. Segue o questionamento sobre o ofício
do Secretário de Estado da Administração, Antônio
Carlos Pimentel, falando sobre irregularidades. O
depoente declarou que o primeiro processo licitatório
foi cancelado com base no princípio da
economicidade, pois segundo o depoente a qualidade
das carteiras era ruim, e em pouco tempo perderia
setenta por cento. Sobre seguir as normas da ABNT,
o depoente declarou que:

Eu achava que não precisava ir a
Procuradoria Geral do Estado para
fazer especificação de móveis, porque
aquilo ali era competência da
secretaria, e eu também não sabia que
nem era a Procuradoria nem era eu, já
tínhamos que seguir as normas da
ABNT que a Procuradoria não sabia,
e que a representante do Ministério
Público não sabia.

DEPOIMENTO DE PAULO STEFENONI - EX-
SUB SECRETÁRIO DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO E ESPORTES DO GOVERNO
JOSÉ IGNÁCIO.
Depoimento realizado em 01.09. 2003.

Perguntado sobre quando assumiu o cargo na SEDU,
de Sub-Secretário de Estado da Educação e Esportes,
e de quando se desligou do mesmo, respondeu que foi
nomeado em agosto do ano de 2000 e foi exonerado
no dia 18.06.2001.

Perguntado qual era a participação do depoente no
processo de limpeza de caixa d’água em Colatina,
onde consta falsificação de assinatura e relatos de
serviços não executados em um processo não muito
regular, inclusive com um tipo de serviço que não era
comum ser contratado pela Secretaria de Estado de
Educação e Esportes, respondeu que os processos
eram iniciados no Grupo de Desenvolvimento
Setorial -GDS. Os pedidos para reparos, obras e
compras eram encaminhados para o setor de compras
ou para o Setor da Comissão de Licitação.

[...] na Secretaria de Estado de
Educação e Esportes todos os
processos eram iniciados no GDS,
que era o Grupo de Administração
Setorial. Dali partiam pedidos para
reparos, para obras, para compras e
esses pedidos eram encaminhados
para o Setor de Compras ou, no caso,
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para o Setor da Comissão de
Licitação. Esses cargos do GDS, do
Setor de Compras, na Comissão de
Licitação e no GPO, eram todos
exercidos por funcionários admitidos
e nomeados como homens e gente de
confiança do Senhor Secretário de
Estado da Educação. Então, não
tinham nenhum poder de iniciativa de
começar processos [...].

Ao depoente foi solicitado que se manifestasse sobre
a declaração do ex-Secretário Marcelo Antônio de
Souza Basílio, de que não tinha conhecimento da
prática sistemática de fracionamento de valores para
aquisição de bens para a administração pública
durante um ano e meio, e que o mesmo disse que
ficou sabendo de tais procedimentos pela imprensa.
E, ainda, sobre a delegação de poderes ao
subsecretário para gerenciar obras e serviços abaixo
de quinze mil reais, e também, os valores abaixo de
oito mil reais, que eram relativos à compra de
materiais, ambos não passavam pelo processo de
licitação. Vejamos a resposta do depoente:

A Lei nº 8666/93, de 21 de junho de
1993, estabelece em seu Art. 24: “que
haverá dispensa de licitação para as
obras de serviços sobre o valor de
cento e cinqüenta mil reais e de dez
por cento sobre oitenta mil reais.
Quero dizer que dentro desses limites
de oito e quinze mil reais a
subsecretaria ou a secretaria poderia
realizar compras como durante todos
esses anos vem fazendo. Não é
novidade que o setor de compras faça
compras até o valor de oito mil reais”.
O Dr. Marcelo sempre teve
conhecimento de todos os atos
praticados pela Subsecretaria.
(grifo nosso)

Seguem os questionamentos ao depoente se o
secretário tinha conhecimento das ações:

Algumas sim e outras não.

Perguntado por que a Secretaria de Estado de
Educação e Esportes não fez um processo em que
fracionassem em dois, três ou quatro processos e não
em centenas de processos, pois passou a ser prática
comum, o que ocasionou com que a Secretaria de
Estado de Educação e Esportes tivesse que pagar
mais caro por esses serviços, lembrando que uma
empresa só no mesmo dia era beneficiada com quatro

ou cinco processos diferentes, respondeu que as
circunstâncias provocaram esse procedimento.

“Quando assumimos a Subsecretaria
de Estado de Educação, havia cerca
de mais de quatro mil pedidos de
escolas que queriam pequenos
reparos. [...] Isso, levou-nos a tomar a
iniciativa de fazer pequenos reparos
em várias escolas no Estado”.

Ela era mulher de confiança do
Secretário de Educação, assim como
o Sr. Sebastião Alves Filho era
homem de confiança do Secretário de
Educação.

Questionado sobre a transferência dos cinco milhões
de reais que foram depositados na COOPETEFES,
informou que o Dr. Marcelo Antônio de Souza
Basílio quis tirar dos ombros dele a responsabilidade
e colocá-la nos do depoente. Segundo o depoente, o
ex-Secretário Marcelo Antônio de Souza Basílio,
tinha conhecimento sobre a transferência e que o
pedido foi feito pelo Sr. Gentil Antônio Ruy, cunhado
do governador José Inácio Ferreira e Secretário de
Estado. Segundo o depoente ele foi “eleito o boi de
piranha desse governo que saiu”.

O processo da transferência dos cinco
milhões de reais de uma conta da
Secretaria de Estado de Educação e
Esportes, do Banco do Brasil, para
outra conta da Secretaria de Estado de
Educação e Esportes, na
COOPETEFES. Esse fato deu início a
toda essa série de perseguições contra
mim.

Segue o relato do depoente que afirmou que o ex-
secretário Marcelo de Souza Basílio tinha
conhecimento sobre o processo de transferência.

O Dr. Marcelo Basílio havia dito que
o governo colocaria algum dinheiro
de uma conta na COOPETEFES para
auferir rendimentos de juros maiores.
Disse a mim pessoalmente e depois
negou isso; não foi homem o
bastante para manter a palavra dele.
(grifo nosso).

Perguntado sobre quem pediu a transferência, o
depoente respondeu:

Quem pediu oficialmente a
transferência foi o cunhado do
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Governador, o Sr. Gentil Rui, que
me telefonou e disse: já conversei
com o Dr. Marcelo Basílio sobre a
transferência dos cinco milhões da
SEDU para a conta da
COOPETEFES e você pode
transferir o dinheiro que o Marcelo
já esta por dentro de tudo;
transfere o dinheiro para lá,
porque o dinheiro vai ficar lá para
render juros. (grifo nosso)

Perguntado sobre, se independente do valor o
depoente autorizava, respondeu que autorizava dentro
dos limites em que estava autorizado, informou,
ainda, a ordenação de despesa da Secretaria de Estado
de Educação e Esportes e a autorização de
pagamentos eram de competência do Secretário de
Estado de Educação e Esportes.

Perguntado como o Secretário era o ordenador de
despesa, o depoente teria competência administrativa
para transferir o dinheiro sem a assinatura do
Secretário, respondeu que tinha, não poderia
gastar o dinheiro, perguntado se poderia assinar para
fazer a transferência, respondeu que não poderia
ordenar despesas, mas transferência não havia
impedimento. Perguntado então se com base nessa
prerrogativa o mesmo autorizou a transferência e
respondeu que assinou a transferência porque o
pessoal da Fazenda ligou para a SEDU dizendo
que estava tudo certo, dizendo que estavam
abrindo a conta. Perguntado sobre quem havia
ligado da Fazenda, respondeu que foi o Senhor
JOSÉ MÁRIO.

DEPOIMENTO DO Sr. JOSÉ MÁRIO
SANTANA BISPO – EX-FUNCIONÁRIO DA
SEFAZ
Depoimento realizado em 15.09.2003.

Perguntado pelo relator Helder Salomão se o
depoente queria prestar alguma informação acerca da
transferência dos R$ 5.000.000,00 (Cinco Milhões de
Reais), respondeu que receberam na Coordenação de
Finanças o ofício pedindo uma abertura de conta, ao
qual foi dado tratamento técnico e rotineiro, pois se
tratava de procedimento meramente administrativo e
também pelo acúmulo dos trabalhos serem de grande
volume.

Bem, o que recebemos na
coordenação de finanças foi aquele
ofício pedindo uma abertura de
conta, ao que demos um tratamento
técnico e rotineiro, um
procedimento meramente

administrativo. Até pelo fato dos
nossos trabalhos serem de grande
volume.

Perguntado sobre a sua função no período da
transferência dos cinco milhões de reais respondeu
que atuou:

como coordenador de finanças. E
trabalhei de 1997 a 2002 na Secretaria
da Fazenda.

O relator da CPI questionou o Sr. José Mário sobre o
suposto telefonema que em depoimento o Sr. Paulo
Stefenoni, disse que o Senhor ligou para o Sr.
Antônio Sérgio dizendo que estava tudo certo na
Fazenda e que estavam abrindo uma conta na
Coopetefes para que o dinheiro fosse transferido.
Perguntado se ele confirmava essa informação do ex-
Subsecretário, o depoente respondeu:

Não confirmo. Não liguei para
ninguém; não fizemos nenhum tipo
de contato telefônico e só foi atendida
a abertura daquela conta, tendo em
vista um documento que foi
encaminhado à coordenação de
Finanças.

Perguntado se não achou estranha essa transferência,
o depoente respondeu:

Esses recursos são recursos
vinculados. Na Secretaria da Fazenda,
na coordenação de finanças,
tratávamos os recursos que são do
caixa do Tesouro, aqueles que são
arrecadados via DUA e são dados as
destinações. Por exemplo, recurso da
ESESP vem arrecadado e você
transfere; recurso do Detran você
transfere; recurso do Tesouro; de
ICMS; a parte da Educação já fica
retida no banco. Nem mexemos com
esses recursos da Educação. Esse que
é do salário educação é vinculado à
Educação. Isso não passa nem no
caixa da Secretaria da Fazenda, isso é
tratamento dado na Secretaria de
Educação.

DEPOIMENTO DO SR. GENTIL ANTÔNIO
RUY – EX-SECRETÁRIO DE ESTADO DE
GOVERNO.
Depoimento realizado em 15.09.2003.
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Perguntado sobre a sua participação no processo de
transferência dos cinco milhões de reais, da conta da
educação, no Banco do Brasil, para a COOPETEFES,
declarou que na função que ocupava de secretário da
Secretaria de Governo não tinha competência para
tomar tal decisão.

É importante para mim esse
momento para poder resgatar um
pouco a verdade desses fatos,
porque muito se falou, isso é um
assunto, inclusive, merecedor de
discussão judicial na 8ª Vara. E, no
decorrer da minha exposição, tenho
certeza que V. Exªs terão convicção
de que esse assunto está de certa
forma superado, tanto de ordem
política quanto de ordem judicial.
Na verdade, Sr. Deputado, não
determinei, como amplamente se
divulgou, o depósito a prazo
remunerado na COOPETEFES. Não
tinha competência para isso, o
próprio Tribunal de Contas
confirma isso, a própria Presidenta
em licença desta CPI, na
oportunidade, em alguns momentos
se manifestou a respeito disso.
Tenho recortes do jornal da época
em que S. Exª aborda esse assunto e
que confirma que eu não tinha
competência para isso. Na verdade
cada Secretário tem suas
competências definidas. Não há o
que se falar em determinação ou
alguma ordem nesse sentido.
Aquelas declarações que existem
naquela carta endereçada ao
Governador, na verdade aquela
palavra “determinei” que estava
naquela carta foi também
esclarecida perante o Juiz das 7ª e 8ª
Varas.

Perguntado sobre que tipo de esclarecimento a carta
proporcionou o depoente disse que:

Veja só, aquele termo foi mal
empregado e isso ficou muito claro
perante o Juiz, porque não existia
competência para isso e não foi
dada nenhuma ordem nesse sentido.
Aquilo foi uma maneira e junções
políticas de se tirar o foco do
Palácio Anchieta, que existia
naquele momento e a pressão da
imprensa. Na verdade, Sr.

Deputado, o ato da SEDU ter feito o
depósito remunerado na
COOPETEFES não foi denúncia do
próprio Ministério Público, em
nenhum momento o Ministério
Público questionou esse ato. Não
acredito que o Ministério Público
tenha prevaricado nesse aspecto,
não quero entender que houve isso,
porque realmente entendo que não
houve nenhum ato de ilegalidade no
fato de se fazer o depósito em
aplicação remunerada.
A questão da Constituição Federal e
que também foi abordada à época
está superada de certa forma porque
a Constituição Federal, ao
determinar critérios diferenciados à
instituição financeira oficial e
instituição privada depende de uma
lei complementar; o próprio
Supremo já definiu a importância da
lei complementar na
regulamentação dos atos da
Constituição Federal. Existe, além
disso, o parecer do Ives Gandra
Martins, que muito cristalinamente
esclarece esse assunto, ele coloca a
igualdade entre as instituições
financeiras oficiais e privadas com
relação a esse assunto.
Na verdade, o Ministério Público
fala nas suas denúncias, em
peculato. E é o próprio Ministério
Público que nas suas alegações
finais nos absolve de todos esses
assuntos. Quer dizer, o Ministério
Público, nas suas alegações finais. E
o Ministério Público é uma
Instituição única; não é o promotor,
o fulano, é uma Instituição. O
Ministério Público nas suas
alegações nos absolve do crime de
peculato.
O próprio Banco Central, quando
fez um relatório, a comissão de
inquérito do Banco Central na
cooperativa e o próprio Ministério
Público, afirmam que não houve
desvio dos recursos da SEDU. Se
fala muito em desvio, sumiço do
recurso e isso não existe! O próprio
Ministério Público afirma isso.

Nesse depoimento o Sr. Gentil Antônio Ruy afirma
que não houve ilegalidade no processo de
transferência. Segundo o depoente os recursos
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continuam depositados na conta aberta na
COOPETEFES.

Segundo o depoente não tem nenhuma relação com a
transferência dos cinco milhões porque não assinou
nada. Questionado novamente o porque da carta, ele
disse que não deu publicidade à carta.

Eu não a dei [publicidade à carta].
Foi uma carta pessoal, endereçada
ao ex-governador e não dei
publicidade a essa carta, e esse
termo que falei com o senhor que
diz lá que eu determinei, foi um
termo mal empregado, esclarecido
na Oitava Vara de Justiça.

Ao insistir no questionamento sobre o porque a carta
assumindo a responsabilidade do processo de
transferência, o Sr. Advogado HÉLIO
MALDONADO JORGE, pediu a palavra para dar os
seguintes esclarecimentos:

Na condição de advogado, cumpre-
me esclarecer a V. Exªs o seguinte
aspecto:
A carta que foi preparada por
alguma pessoa ligada ao Sr. ex-
governador, e naquela contingência,
e vamos demonstrar o porquê, foi
levada a Gentil Antônio Ruy, e ele
deve ter sofrido uma pressão
enorme e assinou essa carta. E vou
dar o meu testemunho por que digo
“pressão enorme”.
Porque, a primeira notícia que se
veiculava na imprensa era com
referência a uma transferência de
crédito de ICMS da empresa
Samarco S.A. para a Fundação
Augusto Rusch, que consta
inclusive da Carta-denúncia do Sr.
Prefeito Theodorico de Assis
Ferraço, que encaminhou a várias
autoridades e fez um estardalhaço
tremendo e que deu origem
inclusive, nesta Casa, à CPI da
Propina.
Pois bem. Naquela acusação que se
fazia e que teria havido ilegalidade
e que teria havido a participação de
Gentil Antônio Ruy na transferência
de créditos de ICMS beneficiando a
Fundação Augusto Rusch e acabou
sendo transferido para uma conta da
Fundação também na
COOPETFES, e desta conta da

Fundação, grande parte foi
transferida para o Banco
Bamerindus S. A., e uma outra parte
foi depositado nas contas de
Raimundo Benedito de Souza Filho
que acabou financiando campanhas
eleitorais de Prefeitos e Vereadores
no ano de 2000.
Então a pressão que se exercia na
época, pela mídia era com
referência a este fato do crédito do
ICMS. Quando já estava instalada
aqui a CPI da Propina, é que veio à
baila a denúncia do Sindicato
envolvendo problema da SEDU.
Tanto que o problema SEDU, dos
cinco milhões de reais não foi
objeto, ou foi objeto apenas em an
passan na CPI da Propina, e ele
mereceu diretamente uma denúncia
do Ministério Público, que tramita
na 8ª Vara Criminal, e mereceu
também do Ministério Público uma
Ação de Improbidade
Administrativa que começou
tramitando na Vara da Fazenda e
que com a Lei nº 10.628 de
dezembro de 2002 foi transferida
para o Tribunal de Justiça.
A carta foi de uma pressão violenta.
Por quê? Porque uma semana antes
de o Sr. Gentil Antônio Ruy assinar
essa carta, eu tinha sido constituído
para ser advogado do Sr. Raimundo
Benedito de Souza Filho para
acompanhá-lo nessa CPI da Propina
e o Sr. Gentil foi ao meu escritório
pedir aconselhamento se devia ou
não assinar essa carta. E na ocasião
lhe disse: Você não assina
coisíssima nenhuma! E fiquei
surpresado, quando um mês depois
essa carta foi dada publicidade no
jornal A Gazeta.
Essa matéria está enfocada e V.
Exªs irão ver nas alegações finais
que apresentamos perante o
Judiciário. Ela não tem, embora ele
reconheça do cunho a sua
assinatura, não foi de autoria dele,
ela foi para salvar uma situação
política do Sr. Governador, que é
seu parente, que é seu cunhado, e
ela se contra-choca com as provas
dos processos. Por tanto, ele jamais
poderia dar ordem, ele jamais
poderia ordenar a quem quer que
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fosse, que fizesse isso ou fizesse
aquilo.
Eram estes os esclarecimentos que
gostaria de prestar à Casa de Leis.

Perguntado sobre a pressão que o advogado diz que o
Sr. Gentil Antônio Ruy recebeu, o mesmo declarou
que: “Existe pressão e pressão, Deputado, o que
houve foi um entendimento, vários”.

Perguntado com quem ele conversou sobre o assunto
da transferência e quem participou do grupo que o
pressionou a assinar a carta:

“Deputado, conversei com vários
secretários, havia um núcleo do
poder onde foi conversado com
várias pessoas a esse respeito”.

Perguntado sobre o interesse das pessoas do núcleo
de poder na assinatura da carta, o depoente declarou
que:

Deputado, não é questão de
interesse, é uma questão de
consenso. Olha, chegou-se a um
consenso e foi feito. Agora, o fato
em si concretamente, é que não
houve ilegalidade no fato do
depósito, além disso, não houve
desvio de recurso.

DEPOIMENTO DO SR. MARCELO BASÍLIO –
EX-SECRETÁRIO DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO E ESPORTES
2º depoimento em 22.09.2003.

O depoente questionou a informação de que a
funcionária Lessandra Daniel e Sebastião Alves,
fossem funcionários de sua confiança.

Os membros da Comissão de
Licitação, ele disse aqui que é
da confiança estrita do
Secretário e do setor de
compras que Paulo Stefenoni
afirma eram da confiança do
Secretário, em verdade eram
indicados pelo próprio
subsecretário de Estado da
Educação conforme faz prova a
delegação de competência,
prevista na Alínea “e” da
portaria 040-R, de 28 de agosto
de 2000, publicada no Diário
Oficial de 30 de abril de 2000,
com base na legislação que

disciplina a matéria,
Constituição Estadual, Artigo
98, inciso VI, Lei n. º 3043/75
art. 47 alínea “a” e art. 86 da
Lei Complementar n. º 176 de
13 de abril de 2000, Artigo. 4º.

O depoente contesta a afirmação do Sr. Paulo
Stefenoni de que ele conhecia todos os seus atos,
quando questionado sobre o fracionamento de
valores.

Relativamente ao primeiro assunto
de fracionamento de despesas, para
burla do processo licitatório,
levantado pelo Relator, Sr.
Deputado Helder Salomão, perante
o depoente Sr. Paulo Stefenoni,
venho por meio intermédio desse
expediente contestar
veementemente a afirmação do
Subsecretário de que eram do meu
conhecimento todos os atos que
estavam sendo praticados no
âmbito da Subsecretaria por ele
coordenada. [...].
A descentralização das decisões está
prevista no Capitulo V, Artigos 85 e
86 da Lei nº 3043/975, com o
objetivo de aumentar a velocidade
das respostas operacionais do
Governo.

Eu não inventei delegação. É a
própria lei que estabelece isso.

Os processos de competência e
alçada financeira do Subsecretário
(abaixo de R$ 8.000,00 - material
de consumo e R$ 15.000,00 - de
prestação de serviços) eram
encaminhados, pelos setores
administrativos e financeiros,
diretamente ao gabinete do Sr.
Paulo Stefenoni, despachados por
ele, e não tramitava pelo gabinete
do Secretário de Educação.
Portanto, era impossível, o ex-
Secretário de Educação, tomar
conhecimento desse processo, já
que não despachava os mesmos e
nunca manteve qualquer contacto
físico com os referidos processos.
Isso posto, encontra-se anexado a
Portaria 040-R, de 28 de agosto de
2000, publicado no Diário Oficial
do Estado, de 30/08/2000
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(documento nº 1, anexo 13) através
da qual deleguei competência ao
Subsecretário de Estado de
Educação, Sr. Paulo Stefenoni para
decidir, no seu âmbito de atuação,
os assuntos que lhe foram
delegados, nas diversas alíneas da
Portaria 040-R. O referido ato se
reveste de todas as exigências
legais, sendo por isso mesmo, um
ato jurídico perfeito. A delegação de
competência, na forma exposta,
envolve transferência de poder ao
Subsecretário, dentro da lei, e
conseqüentemente, implica,
também, na transferência de
responsabilidade, consoante
reiterados entendimentos dos
Tribunais de Contas da União e
Tribunal de Contas do Estado,
inclusive do Poder Judiciário do
País.

O depoente apresentou uma resposta contestando as
afirmações do Sr. Paulo Stefenoni de que era de seu
conhecimento a transferência de cinco milhões do
Banco do Brasil para a COOPETEFES.

Ofício nº. 677, de 27 de outubro de
2000. Esse ofício é um ofício
verdadeiro. A minha assinatura está
ali, Marcelo Antônio de Souza
Basílio, Secretário de Estado de
Educação. Recebido lá na Secretaria
de Planejamento. Esse assunto não
tem nada haver com o problema dos
cinco milhões.

Vejamos, o mesmo ofício nº. 677,
elaborado pelo Sr. Paulo Stefenoni,
assinado pelo Sr. Paulo Stefenoni,
como se fosse emitido pelo
Secretário.

Observem, Ofício 677, começa com
a falsificação da numeração. Esse
ofício não foi encontrado na pasta
do Secretário. A equipe do meu
gabinete recuperou esse ofício
parece na Secretaria da Fazenda,
para onde ele foi encaminhado. Diz:
“Do Secretário de Estado da
Educação e Esportes para o Sr. José
Mário Bispo”. Veja que não consta
a assinatura do Secretário. Ele

colocou o meu nome para fazer o
meu envolvimento já a partir de
agora. Ele quem tramou um
plano de envolvimento do
Secretário da Educação. Por que
foi botar o nome do Secretário
num ofício que ele assina
embaixo? Não tem o meu nome.
(grifo nosso)
Essa, realmente, é a marca de que
essas coisas todas foram feitas na
clandestinidade. Ele veio dizer aqui
que a transferência foi normal, um
ato perfeito, que ele tinha
competência. Nada, ele conseguiu...
Veja que ele está dizendo que eu
determinei a operação e que estou
viajando; mais outra inverdade.
Quer dizer, a numeração é falsa, a
afirmação de que o Secretário
estava viajando é falsa e, como se
diz, a não assinatura do
Secretário para envolver o
Secretário é falsa. Então, ele disse
que eu determinei em cima e que eu
estava viajando. Duas coisas. É o
Sr. Paulo Stefenoni que afirma
isso num documento falso público
para conseguir a transferência
dos cinco milhões.

Sobre a informação de que o Secretário era o único
ordenador de despesas o ex-Secretário deu a seguinte
declaração:

A informação de que o ex-
Secretário Marcelo Basílio era o
único ordenador de despesa na
Secretaria de Educação é uma
tentativa do Sr. Paulo Stefenoni de
transferência das responsabilidades
dos erros por ele praticados.
Novamente o ex-Subsecretário, Sr.
Paulo Stefenoni, é desmentido pela
legislação que rege a matéria, no
caso, o Código da Administração
Financeira do Estado. Senão
vejamos:

Art. 113 - Ordenadores de despesas,
são as autoridades administrativas
investidas do poder de realizar
despesas, o qual poderá envolver o
de empenhar, o de ordenar
pagamentos ou de movimentar
contas bancárias e o de autorizar
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suprimentos individuais, na forma
da legislação específica.

Parágrafo Único - Em relação a
cada unidade orçamentária haverá
um ordenador principal que é o
chefe da unidade e tantos
ordenadores secundários quantos
servidores para esse fim receberem
competência.

O Sr. Paulo Stefenoni, como
Subsecretário, recebeu essa
competência na forma da
constituição e da lei 3043, que diz
que o Subsecretário exercerá
aquelas funções que são delegadas
pelo Secretário. É o artigo 47, alínea
A. Ele só pode exercer funções por
delegação, cada Secretário que irá
dizer o que ele não tem atribuições
na lei, as atribuições são sempre
numa portaria do Secretário.
Portanto, diante da Portaria de
Delegação de Competência nº 40-R,
de 28/08/00, ele recebeu essa
competência no final de agosto de
2000, que permitia ao Subsecretário
Paulo Stefenoni ordenar despesa até
oito mil reais para compras de
material de consumo e até quinze
mil para prestação de serviço, na
forma da lei 8.666/93, Artigo 24,
não se pode aceitar que o ex-
subsecretário queira, agora, se
esquivar de uma responsabilidade
que lhe foi atribuída por um ato
formal, publicado no Diário Oficial
do Estado, revestido de todas as
formalidades legais.
Essa delegação não foi só em
relação ao Subsecretário Paulo
Stefenoni, foi também em relação
ao Subsecretário anterior, o
professor Edival Petri, que foi ex-
Prefeito de Viana. [Anchieta] Não
tivemos nenhum problema com o
professor Edival, ele cumpriu
aquelas delegações que foram
delegadas da forma normal, sem
esses tipos de problemas graves que
vimos com o Sr. Paulo Stefenoni.

Segundo o depoente a transferência dos cinco milhões
de reais foi um ato ilegal, totalmente inconstitucional.

Totalmente inconstitucional, tanto
que o Ministério Público fez o
enquadramento deles a partir dessa
coisa. Nem a Assembléia tinha
autorizado. Se a Assembléia tivesse
autorizado ele ainda poderia ter uma
desculpa de estar violentando a
Constituição porque estava
cumprindo uma lei.

DEPOIMENTO DO SR. MARCELO GABRIEL
DE ALMEIDA – GERENTE DA
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO
MÚTUO DOS SERVIDORES DAS ESCOLAS
TÉCNICAS E AGROTÉCNICAS FEDERAIS DO
ESPÍRITO SANTO – COOPETEFES.
Depoimento realizado em 29.09.2003.

Questionado sobre a transferência dos cinco milhões
o depoente afirmou que esse procedimento não era
normal, e que nunca tinha ocorrido.

Segundo o depoente ele não conhecia ninguém da
Secretaria de Estado de Educação e Esportes, a não
ser o senhor Bené, porque já tinha sido gerente da
Central de Cooperativas do Estado do Espírito Santo.

O depoente declarou também que a Cooperativa -
COOPETEFES não tinha problemas financeiros, mas
que não estava tão bem.

Questionado se foi procurado por alguém da SEDU o
depoente declarou que:

Depois [da abertura da conta] foi o
Antônio Sérgio, ele foi lá para fazer
aplicação do dinheiro e depois, com
o tempo, em maio ou junho, o Sr.
Marcelo Basílio foi lá na
Cooperativa, fez uma reunião com o
diretor financeiro, com o nosso
diretor presidente.

O objetivo [da reunião na
COOPETEFES] é porque ele queria
o retorno do dinheiro.

DEPOIMENTO DO SR. ANTÔNIO SÉRGIO
RABELLO – EX-SUPERVISOR FINANCEIRO
DA SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO E ESPORTES.
Depoimento realizado em 13/10/2003

Perguntado sobre o processo de transferência de cinco
milhões de reais para a COOPETEFES, da conta da
Secretaria de Estado de Educação e Esportes, no
Banco do Brasil, ele deu a seguinte declaração:
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A primeira coisa que aconteceu na
época que foi solicitado a
transferência foi um contato feito
pela Secretaria da Fazenda por
telefone para mim que era
supervisor financeiro da SEDU.
Gostaria de esclarecer alguns pontos
que foram muito confundidos ao
longo de todo o processo com as
pessoas falando, tanto em público
quanto no processo, de uma maneira
equivocada. O primeiro contato que
foi feito comigo não foi pelo Sr.
José Mário, foi o Sr. Jamir Bullos,
que era Subsecretário de finanças da
Secretaria da Fazenda, que me
telefonou, eu era então supervisor
financeiro, e não solicitou que fosse
feita a transferência, ele falou que
estava sendo cogitada a
transferência da conta FNDE, que
era a conta do Salário Educação do
Banco do Brasil para uma outra
instituição financeira. Era muito
comum o Subsecretário de Finanças
fazer contatos com o Supervisor
Financeiro, mesmo porque, diga-se
de passagem, a Secretaria de Estado
da Fazenda ela tem não só
responsabilidade de gerenciar todas
as contas, de pelo menos
supervisionar as contas. [...].
Muito bem, houve essa abordagem
do Sr. Jamir Bullus, que era
Subsecretário de Finanças que ligou
para mim falando que
possivelmente ocorreria - ele não
falou que era para ser feito, quero
deixar claro - porque muitas vezes
foi falado, infelizmente, pela
imprensa, que eu estava acusando
diretamente esse Senhor, mas não
foi o que aconteceu. Ele me ligou
me consultando do saldo da conta
Salário Educação e dizendo que
havia cogitações, do ponto de vista
do Palácio Anchieta, de que fosse
haver transferência de recurso para
uma instituição particular; esse foi o
primeiro ponto. Eu disse a ele, na
ocasião, que a primeira coisa que
deveria acontecer seria um contato
com o Secretário de Estado da
Educação. Foi a resposta que dei.
Desliguei o telefone e me dirigi para
a sala do Secretário, que não estava
presente. Em seguida, fui para a sala

do Subsecretário, que estava já ao
telefone com o Dr. Gentil Ruy, que
estava justamente tratando do
mesmo assunto. Quando cheguei - é
preciso deixar claro isso também
porque foi outro ponto confundido
dentro do próprio processo - à sala
do Dr. Paulo, ele já estava ao
telefone com o Dr. Gentil Ruy
tratando do mesmo assunto, com
muito mais detalhes, que seria feita
a transferência naquele dia mesmo,
já com as instruções todas que em
seguida foram transmitidas a mim
pelo Dr. Paulo Stefenoni.
Na ocasião que foi questionado
inclusive por mim, quando
perguntei se o Secretário estava
sabendo, o Dr. Gentil Ruy falou ao
Dr. Paulo que já estaria com o Dr.
Marcelo Basílio logo em seguida,
porque ele iria ao Palácio Anchieta.
Então, me senti, como funcionário
subordinado, plenamente
autorizado, mesmo porque eu era
um funcionário de confiança do
Secretário Basílio, de absoluta
confiança.

O depoente confirma ter ido a COOPETEFES após a
abertura da conta.

Tive oportunidade, depois que foi
feita a transferência de ir a
Coopetefes falar com o gerente e
me certificar que era uma conta de
aplicação. Inclusive gostaria de
frisar isso, porque quando foi aberta
a conta, porque as contas têm
registros diferentes na prestação de
contas. Existe a conta de aplicação,
existe a conta onde ocorrerão
despesas. Então, a conta feita foi de
aplicação financeira. Foi isso que
aconteceu.

Segundo o depoente o ex-secretário de Estado de
Educação e Esportes Marcelo Antônio de Souza
Basílio sabia da transferência.

O Senhor Marcelo Basílio, como
afirmei antes, no dia 27 de
dezembro já tinha sido feita a
transferência quando eu estive com
ele e me deu notícia de que já sabia
da transferência, que já tinha sido
falado com ele pelo Dr. Gentil, ele
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tinha ciência disso, mas em nenhum
momento falou “faça a
transferência”.

DEPOIMENTO DO SR. CASSYUS DE SOUZA
SESSE – EX-CHEFE DO GRUPO FINANCEIRO
SETORIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO E ESPORTES.
Depoimento realizado em 13/10/2003.

Questionado sobre o ofício que pedia a abertura da
conta na COOPETEFES, o depoente afirmou que:

A única coisa que me pediram foi
que assinasse a solicitação de
abertura de conta, mais nada. Foi a
única coisa que me pediram que eu
fizesse.

O pedido foi feito pelo Sr. Antônio Sérgio Santos
Rabello que, segundo o depoente era Supervisor do
Grupo Financeiro da SEDU.

O depoente declarou que só conversou com o
Secretário de Educação, na época Marcelo Antônio
de Souza Basílio, sobre a transferência dos cinco
milhões de reais, na época em que saíram as
denúncias.

ACAREAÇÃO ENTRE OS Srs. MARCELO DE
SOUZA BASÍLIO, GENTIL ANTÔNIO RUY E
PAULO STEFENONI.
Realizada em 20.10.2003.

A presidente da CPI fez as seguintes considerações e
perguntas:

Quero perguntar ao Sr. Gentil
Antônio Ruy; os dois Srs. estão
disputando, um negando e tal.
Nessa transferência, gostaria de
relembrar que tenho muita
consciência disso, porque era
Presidente do Tribunal de Contas,
quem levantou esse problema foi o
Sindiupes, que foi em delegação me
entregar uma cópia disso, entregou
ao Ministério Público e não sei mais
a quem, mas ao Tribunal de Contas
foi entregue. Nessa operação, o Sr.
Paulo Stefenoni disse que assinou o
ofício. Só que ali foram envolvidas
duas Secretarias. A Secretaria de
Educação sozinha, com cinqüenta
assinaturas não podia transferir esse
dinheiro para a Coopetefes. Cinco
milhões de reais da Educação foram

transferidos. O único que diz que
acha que a operação foi legal, foi o
Sr. Gentil Antônio Ruy.
Quem mais poderia articular ou
movimentar, mesmo que não tenha
assinado nada, e isso é normal, duas
Secretarias? Não foi só a Secretaria
de Educação. Esse dinheiro saiu do
Banco do Brasil e encaminharam
para o Coopetefes. Então, eu
pergunto ao Sr. Gentil Ruy. Quem
teria Poder para movimentar duas
Secretarias para fazer um ato que,
apesar do senhor achar que é legal,
todo mundo sabe que é um ato
ilegal. E perguntar, ainda, mais o
seguinte: cadê, ou melhor, onde está
esse dinheiro que ainda não voltou
para a Secretaria de Educação?
Duas Secretarias foram
movimentadas, não foi só a
Secretaria de Educação.

Após a pergunta, o Advogado do Senhor Gentil
Antônio Ruy, Sr. Hélio Maldonado Júnior, pediu
pela ordem e a Presidente concedeu-lhe a palavra,
foi quando ele declarou:

Na qualidade de advogado do Sr.
Gentil Antônio Ruy, eu quero
questionar perante V. Exª. e ao
ilustre Deputado Relator, que
estamos diante de um ato de
acareação e que foi lido, aqui, no
início da sessão, que a acareação
tem destinação específica, é dirimir
controvérsias em depoimentos sobre
pontos importantes. Esta questão
que está sendo levantada a Gentil
Ruy não faz parte da acareação.
Porquanto, ela não foi veiculada
nem por Marcelo Basílio e nem por
Paulo Stefenoni. De sorte que, a
minha orientação é para que Gentil
Ruy não responda o seu
questionamento.

Seguem os questionamentos da Presidente:

Sr. Advogado, o Sr. Gentil Ruy foi
o único que trouxe advogado para
esta acareação. O Sr. Paulo
Stefenoni disse que recebeu um
telefonema do Sr. Gentil Ruy. Ele
disse isso e, já não é a primeira vez,
nem a Segunda. O Marcelo Basílio
em hora nenhuma disse isso, mas o
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Dr. Paulo Stefenoni disse que
recebeu um telefonema do Palácio,
na pessoa do Sr. Gentil Ruy. Então,
essa pergunta está muito dentro da
acareação. Há uma divergência
entre a fala do Sr. Paulo Stefenoni e
a colocação do Sr. Gentil Ruy.

Seguem as considerações do Advogado do
depoente Gentil Antônio Ruy:

Com todas as vênias eminente
Presidente, aí o ponto controvertido
seria a fala do Paulo Stefenoni de
que teria havido este telefonema. E
V. Exª. que é uma mulher culta,
vivida e inteligente, sabe
perfeitamente que, quando, ainda,
no exercício da Presidência do
Tribunal de Contas, V. Exª. deu
entrevistas que foram veiculadas
nos jornais e na televisão de Vitória,
de que Gentil Ruy, como chefe e
como Secretário do Governo, não
detinha legitimidade e competência
para ordenar transferência de
Secretaria para quem quer que
fosse.

Seguem as considerações da Presidente da CPI

Eu quero dizer o seguinte: eu
concordo e continuo dizendo.
Legalmente não tinha não, mas
fazia.

Questionamento sobre a legalidade
da transferência dos cinco milhões
de reais, recursos da educação, do
Banco do Brasil para a
COOPETEFES:

Marcelo de Souza Basílio:

Quando apresentei ao Governador
do Estado um relatório denunciando
o Sr. Paulo Stefenoni e o Sr.
Antônio Sérgio, o fiz com base na
Lei 1079, que cuida da improbidade
administrativa, uma lei federal. Essa
lei está aqui comigo e diz: “Ao
administrados seria passível de
crime de omissão se não tomar
efetiva a responsabilidade de seus
subordinados quando manifesta em
delitos funcionais ou na prática de
atos contrários à Constituição”.O

ato da transferência dos cinco
milhões de reais, um ato
manifestamente à Constituição
Federal e Estadual. E essa própria
lei federal diz “Dos crimes contra a
guarda legal e emprego do dinheiro
público”, é um dos capítulos. No
artigo 11, item III diz: “Contrair
empréstimos, emitir moeda corrente
ou apólice ou efetuar operação de
crédito sem autorização legal”.

Por isso que no meu relatório, no
final, faço o enquadramento daquela
operação exatamente na Lei 1079,
de 1950. Mas essa Lei foi
atualizada, mais recentemente, pela
Lei 10.028, de 19 de outubro de
2000. Então, é uma operação
manifestamente ilegal.

Gentil Antônio Ruy:

Quando me referi, no dia 15,
em meu depoimento sobre a
questão da legalidade, que o
próprio Ministério Público em
nenhum momento denuncia o
ato de depósito em instituição
privada, como eu disse
denuncia de peculato e outras
coisas que ele mesmo, nas suas
alegações finais, absolve.
Porque os recursos não foram
desviados, como amplamente
divulgado pela imprensa, de
que esse dinheiro tinha servido
para pagar contas públicas.
Aqui inclusive há em outros
depoimentos citada essa
suposição. Isso de fato não
ocorreu. O dinheiro nunca saiu
da titularidade da SEDU.
Permaneceu em conta sob a
gestão da própria Secretaria de
Educação.

Paulo Stefenoni:

Hoje em dia é público e notório:
todo mundo sabe que havia um
grupo interessado em reforçar o
caixa do Bancoob para suprir
deficiências de ordem ou natureza
política. Dias antes de acontecer
essa transferência, o doutor ex-
Secretário me chamou em seu
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gabinete e me disse: “Olha, Paulo, o
Dr. Gentil Ruy me disse que está
pensando em colocar cinco milhões
de reais numa conta do Bancoob
porque lá se está pagando juros
melhores. Eu disse a ele que não
seria correto; estou preocupado com
isso”.
Essa conversa ficou nesses termos e
eu fiquei, então, já sabendo que
alguma coisa iria acontecer.
Em dezembro de 2000, dia 22 ou
21, não me lembro com certeza,
estava em minha sala, despachando,
atendendo gente, quando adentra a
porta o Sr. Cassyus e o Sr. Antônio
Sérgio. O Cassyus era chefe do
Grupo Financeiro, gente ligada,
assim como o Antônio Sérgio, ao
Secretário, homens de sua
confiança. E me disseram: “Olha,
Paulo, o Dr. Jamir Bullus ligou da
Fazenda dizendo que iriam, ou
queriam transferir cinco milhões de
reais para a conta do Bancoob”.
Posteriormente que eu soube que
era a Coopetefes. Eu lhes disse:
“Olha, eu não vou fazer isso sem
que receba uma determinação”. Aí
disseram: “Não! Fique tranqüilo
porque o Dr. Gentil vai lhe
telefonar dando o conhecimento
dessa medida”. E logo em seguida o
Dr. Gentil Ruy me telefonou
dizendo que já havia estado com o
Dr. Marcelo Basílio e que a
transferência poderia ser feita. E
que Marcelo Basílio logo a
posterior iria me comunicar essa
decisão.

Sobre a carta pública em que o Sr. Gentil Antônio
Ruy assume a culpa pelo episódio da transferência
dos cinco milhões de reais. O mesmo afirmou que a
carta era uma “correspondência de ordem pessoal”.

Segundo o Sr. Paulo Stefenoni havia um grupo
interessado em reforçar o caixa do BANCOOB e da
COOPETEFES, citando os seguintes nomes:

[...] Gentil Ruy, Marcelo Antônio
Souza Basílio, Jorge Hélio Leal e o
Sr. Governador do Estado. E,
inclusive, alguém da Secretaria da
Fazenda também.

Questionado o nome da pessoa ligada à “Fazenda”, o
Sr. Stefenoni respondeu:

José Carlos da Fonseca. E inclusive
também o [...].

Pelo que o Sr. Antônio Sérgio me
disse no dia, acompanhado do
Cassius, quem solicitou a ligação,
quem fez a ligação para eles foi o
Sr. Jamir Bullus, que era o
Subsecretário da Fazenda. E
convém registrar o seguinte: que o
Sr. Jamir Bullus é contraparente do
Secretário de Educação.

Questionado sobre o interesse na transferência de
recursos, o Sr. Gentil Antônio Ruy, respondeu:

Nenhum, Exª. Nenhum interesse. A
não ser o que sempre interessei,
pelo desenvolvimento do
cooperativismo.

Se o mesmo conhecia alguém da COOPETEFES ou
do BANCOOB, respondeu que:

Do Bancoob conheci em Brasília, o
presidente do banco.

O Sr. Gentil Antônio Ruy nega as declarações do Sr.
Paulo Stefenoni sobre a existência de uma ligação do
mesmo pedindo que fosse realizado a transferência
dos cinco milhões de reais.

Não liguei para o Sr. Paulo
Stefenoni. Ele tem sustentado isso.
Na verdade ele,
oportunistamente, fez essa
colocação após eu ter assinado
esta carta. De fato, não liguei para
o Sr. Paulo. Respeito-o Ele foi
oportunista em função dessa carta
que teve, como expliquei para V.
Exª, o critério de tirar o foco
político do Palácio que existia na
época. (grifo nosso)

Ainda sobre a assinatura da carta assumindo a
responsabilidade sobre a transferência dos cinco
milhões de reais, Sr. Gentil Antônio Ruy, disse que:

Deputado, disse e volto a afirmar,
essa assinatura dessa correspondência
foi para tirar o foco de pressão que
existia em cima do Palácio Anchieta.
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Sobre as diferentes versões de ofícios relativos ao
processo de transferência e a assinatura do secretário
de educação, na época Marcelo de Souza Basílio, o
Sr. Paulo Stefenoni respondeu que:

São minhas as assinaturas, porém
quero checar o seguinte: não fiz
imitação de assinatura de ninguém,
assinei a minha assinatura.

Vou reportar-me como foi dito.
Quando assinei o primeiro ofício.
Primeiro os ofícios não foram
feitos por mim evidentemente, é
pela assessoria do gabinete.
Mandaram-me o ofício, eu o
assinei, foi para a fazenda e logo
em seguida volta o Antônio Sérgio
e o Cassyus dizendo o seguinte:
que o documento não estava bom,
porque precisava ter mais
assinaturas. Ter assinaturas,
também do Antônio Sérgio e do
chefe da contabilidade. Aí se fez
então um outro ofício que assinei.
É por isso, que foram feitos duas
vezes, está entendido? (grifo
nosso)

Não assinei o nome dele [Sr.
Marcelo Antônio de Souza Basílio].
Bati o meu carimbo e assinei.

5.2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

No decorrer dos trabalhos, a Comissão solicitou à
diversos órgãos, empresas e pessoas, informações e
documentos necessários ao desenvolvimento das
investigações, destacando-se os seguintes:

JOSÉ MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
FILHO – Procurador Geral de Justiça do Estado do
Espírito Santo.

- Solicitação de um representante desta
Procuradoria para acompanhar os trabalhos dessa
Comissão;

- Solicitação de cópia do processo originado pela
denúncia do Sindicato dos Trabalhadores em
Educação Pública do Estado do Espírito Santo -
SINDIUPES, como também informações acerca
das providências adotadas por esse Órgão a partir
da referida denúncia;

- Solicitação de informações das conclusões ou
estágio atual dos processos de investigação sobre
denúncias feitas ao Sindicato dos Trabalhadores
em Educação Pública do Estado do Espírito
Santo - SINDIUPES, em relação à aplicação dos
recursos destinados à educação durante o
Governo José Ignácio Ferreira.

JOSÉ EUGÊNIO VIEIRA – Secretário de Estado
de Educação e Esportes.

- Solicitação de envio de cópia integral do
processo administrativo dessa Secretaria,
protocolado sob o nº 21.455.309, indicado na
denúncia do Sindicato dos Trabalhadores em
Educação Pública do Estado do Espírito Santo -
SINDIUPES, bem como quaisquer outros
documentos que tratem do assunto da denúncia;

- Solicitação de cópia da frente e do verso da folha
128 do processo nº 19142633/2000,
encaminhado a esta Comissão através do ofício
SEDU/GS/nº 685, referente Nota Fiscal de
Serviço, emitida em 24/04/98, pela ALPHA
Negócios Ltda;

- Solicitação de cópia de todos os documentos
referentes à construção de quadras e/ou ginásios
poliesportivos, durante o Governo José Ignácio
Ferreira;

- Solicitação de informações com relação ao
serviço de limpeza de caixas d’água, licitado
através do Convite 06/01 da Comissão
Permanente de Licitação dessa Secretaria, se foi
efetivamente realizado o serviço, quem atestou e
o montante pago, e ainda, caso tenha sido
realizado, se foram em todas as escolas listadas;

- Solicitação da totalidade de recursos do setor de
gastos através da agência de publicidade da
Secretaria de Estado de Comunicação - SECOM,
que atendeu a Secretaria de Estado de Educação
e Esportes – SEDU, discriminando todos os
processos envolvidos, valores e serviços
executados durante o Governo José Ignácio
Ferreira;

- Solicitação da totalidade de recursos do setor de
gastos através da ESESP, com discriminação de
processos, e ainda, que envie cópia de
documentos relacionados a estes gastos.

JOSÉ TEÓFILO DE OLIVEIRA – Secretário de
Estado da Fazenda.



24 – Diário do Poder Legislativo                                                              Vitória-ES, quinta-feira, 13 de maio de 2004.

- Solicitação de informação de todas as
Programações de Desembolso, pagas a ESESP
nos últimos quatro anos de Governo;

- Solicitação de cópia dos documentos referentes
aos pagamentos de prestação de serviços de
limpeza de caixas d’água em escolas, além de
todos os pagamentos efetivamente realizados
para a SEDU no período do Governo José
Ignácio e, ainda, informar se foi feito algum
pagamento ao Jornal Independente de Colatina e,
caso positivo, informar a quantia desembolsada
por esta Secretaria;

- Solicitação de cópia autenticada do
OF/SEDU/GSSA/nº 677/2000.

VALCI FERREIRA – Presidente do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.

- Solicitação de cópias dos relatórios referentes às
prestações de contas anuais da Secretaria de
Estado de Educação e Esportes, dos exercícios de
1999 até 2001, incluindo o relatório técnico
completo, o parecer do Ministério Público junto a
esse Tribunal, o voto do Relator e a conclusão
emitida pelo Plenário dessa Casa.

ARTHUR SÉRGIO RANGEL VIANA – Diretor
Administrativo Financeiro do Sindicato dos
Trabalhadores em Educação Pública do Espírito
Santos - SINDIUPES.

- Solicitação de todos os documentos referentes às
denúncias feitas por esse Sindicato com relação
às verbas destinadas à Educação durante o
Governo José Ignácio Ferreira.

 OLAVO BOTELHO ALMEIDA – Presidente da
Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

- Solicitação de cópias de todos os contratos
sociais e de todas as alterações contratuais até a
presente data, das empresas citadas;

- Solicitação de cópias de todos os contratos
sociais e de todas as alterações contratuais até a
presente data, das empresas ALPHA Negócios
Ltda e KLIMA.

HELI SCHMITTEL – Delegado Titular da
Delegacia Especializada de Crimes Contra a
Administração Pública – DECAP.

6. CONCLUSÕES

INTRODUÇÃO

Após as análises dos depoimentos prestados a esta
Comissão, bem como da documentação levantada no
decorrer dos trabalhos e das demais audiências
realizadas, ficaram demonstradas a existência de
supostas irregularidades em relação à utilização de
recursos públicos por meio de agentes públicos
ligados à Secretaria de Estado de Educação e
Esportes - SEDU, bem como, indícios de ilicitudes a
partir dos seguintes fatos denunciados e investigados
pela CPI:

1 Limpeza e desinfecção de caixas d’água e
caixas de esgoto;

2 Fracionamento de valores;
3 Transferência ilegal de R$ 5.000.000,00(cinco

milhões de reais) do Banco do Brasil para a
Cooperativa de Crédito dos Servidos do
Centro Federal Tecnológico de Educação do
Estado do Espírito Santo - COOPETEFES;

4 Licitação para a compra de móveis escolares;
5 Das irregularidades em convênios para a

construção e reforma de quadras e ginásios
poliesportivos e escolas.

Passaremos, a seguir, a narrar os fatos e constatações,
acima apontadas, com base no trabalho realizado por
esta CPI:

7.1- LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS
D’ÁGUA E CAIXAS DE ESGOTO

Verificamos que há indícios de atos praticados por
agentes públicos que sugerem crime de
responsabilidade, bem como atos de improbidade
administrativa.

Conforme depoimento de Maria Luiza Bortolini
Pilon, constatou-se que não houve efetivamente a
realização dos serviços contratados pela Secretaria de
Estado de Educação para limpeza das caixas d’água
no município de Colatina. O valor do serviço estava
estipulado em R$ 3.650,00 (três mil seiscentos e
cinqüenta reais) para as escolas maiores, e para as
escolas unidoscentes e, que funcionam com uma ou
duas salas, no máximo, o valor era de R$ 1.300,00
(um mil e trezentos reais).

Consta nos autos uma nota fiscal da empresa
Klima, no valor de R$ 14.900,00 (quatorze mil
reais) para realizar serviço de desinfecção da caixa
de esgoto na Escola Oliveira Castro, localizada em
Cariacica. Entretanto, através de uma das
denúncias encaminhadas à CPI, nos foi informado
que 6 (seis) meses depois a Escola citada acima
voltou a ter os mesmos problemas e resolveu
contratar os serviços de desinfecção da caixa de
esgoto por conta própria por meio de uma outra
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empresa e pagando o valor de R$ 200,00 (duzentos
reais). De tal episódio extrai-se que o que foi
contratado pela SEDU ao preço de R$ 14.900,00
(quatorze mil reais) equivale a 70 (setenta) vezes o
valor pago pela Escola Oliveira Castro que foi de
R$ 200,00 (duzentos reais), conforme as fls. 3701 e
3702, do volume 19, dos autos desta CPI.

Outrossim, o mais grave é que através de
depoimentos de funcionários das escolas estaduais
relacionadas, nos autos da CPI, fls. 290 volume 02
esses serviços eram feitos costumeiramente pelos
próprios servidores dessas escolas e não por
empregados das empresas que venciam as licitações.

Para a nossa surpresa, levantamentos despendidos por
essa Comissão constataram a realização de uma
licitação com todos os passos cumpridos, tendo sido,
inclusive, homologado pelo então Secretário de
Estado de Educação e Esportes Marcelo Antônio de
Souza Basílio. Constou o empenho, porém o
pagamento só não se concretizou porque estourou
às denúncias apresentadas pelo Sindicato dos
Trabalhadores em Educação Pública do Estado do
Espírito Santo - SINDIUPES a diversos órgãos do
Poder Público e à sociedade, no entanto, a despesa
foi aceita pelo Estado e consta nos restos a pagar
do Governo José Ignácio Ferreira.

Vale salientar que, em decorrência das denúncias
apresentadas, o então secretário determinou a
suspensão da homologação da licitação para os
serviços de limpezas e desinfecção de caixas d’água.

Muito embora a competência para promover as
medidas cabíveis para processar os responsáveis
pelos supostos atos ilícitos de improbidade
constatados por esta Comissão Parlamentar de
Inquérito, seja do Ministério Público (art. 58, § 3º da
CF), é fundamental que façamos referência aos
supostos indícios de ilicitudes cometidas pelos
agentes públicos envolvidos naqueles processos
licitatórios.

Sobre a improbidade administrativa a Carta Magna,
no § 4º do seu artigo 37, estabelece que os atos de
improbidade administrativa importarão na suspensão
dos direitos políticos, na perda da função pública, na
indisponibilidade de bens e no ressarcimento ao
Erário, na forma e na gradação previstas em Lei, sem
prejuízo da ação penal cabível.

7.1.1 – DOS INDÍCIOS DE ILICITUDES

Tendo como fundamento os depoimentos, documentos
colhidos e juntados aos autos, esta CPI apresentará
SUGESTÃO de indiciamento das pessoas abaixo

elencadas, tendo em vista a existência de indícios de
cometimento de atos de improbidade administrativa e
outras ilicitudes. Desta forma, ressalta-se que os tipos
legais abaixo apontados representam SUGESTÕES a
serem informadas ao Ministério Público acerca das
responsabilidades civis e criminais. Nestes termos,
sugerimos as seguintes tipificações:

1 - Ao responsável pela pasta à época, o senhor
Secretário de Estado de Educação
MARCELO ANTÔNIO DE SOUZA
BASÍLIO, pelo fato de o mesmo exercer o
cargo maior da Secretaria, não pode alegar
desconhecimento dos atos praticados pelos
seus subalternos, pois os agentes públicos
devem primar pelo princípio da eficiência na
administração pública, o que para essa
Comissão é suficiente para sugerirmos o
indiciamento pelo crime de omissão no
controle dos atos administrativos praticados
por seus subordinados. O Código Penal
estipula em seu artigo 320 o crime de
Condenscência Criminosa, espécie de crime de
omissão, cuja conduta típica se dá pelo fato do
superior hierárquico deixar, (no caso, leiam-se
todos os funcionários da Secretaria envolvidos
no episodio, principalmente, o ex-
Subsecretário senhor Paulo Stefenoni) por
indulgência, de responsabilizar subordinado
que cometeu infração no exercício do cargo.
Além desse crime, podemos sugerir indícios
de atos de improbidade administrativa
capitulados nos artigos 11 combinado com o
inciso III, do artigo. 12, da Lei 8429/92.

O artigo 11, caput, da lei 8429/92, prevê que
constitui ato de improbidade administrativa,
que atenta contra os princípios da
administração pública, qualquer ação ou
omissão que viole os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade, e lealdade às
instituições e as penalidades estipuladas para
tal ato estão previstas no inciso III, do art. 12
da mesma lei, senão vejamos:

Art. 12, II – “na hipótese do artigo. 11
- ressarcimento integral do dano se
houver, perda da função pública,
suspensão dos direitos políticos de
três a cinco anos, pagamento de multa
civil de até cem vezes o valor da
remuneração percebida pelo agente e
proibição de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual
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seja sócio majoritário, pelo prazo de
três anos”.

Aqui, cumpre-nos esclarecer que para ocorrer o
citado ato de improbidade administrativa basta
ocorrer qualquer ação ou omissão que viole os
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e
lealdade às instituições, não importando se ocorreu o
pagamento ou não dos valores empenhados. A
diferença aqui é em relação ao maior ou menor dano
que seria causado ao erário público se ocorresse o
pagamento. O fato do não pagamento constitui
atenuante em relação à conduta do ex-secretário, mas
não exclui o ilícito, eis que o ato de improbidade
administrativa prevista no caput do artigo 11, da Lei
8429/99, independe da efetivação do pagamento,
bastando o agente ferir a um dos princípios
mencionados no artigo 11, daquela Lei.

2 - Quanto ao Ex-subsecretário de Educação, Senhor
PAULO STEFENONI, sugerimos o indiciamento na
pratica de crime de omissão e ineficiência, no
desempenho de suas funções, tendo incorrido na
mesma tipificação do artigo. 11, “caput;” transcrito
acima. Além do ato de improbidade citado acima,
entendemos que é necessário indiciar o Senhor Paulo
Stefenoni também no tipo descrito no inciso I, da Lei
8.429/92. Vejamos o que dispõe o denominado
dispositivo:

Art. 11 "caput” (...).
I - praticar ato visando fim proibido
em lei ou regulamento ou diverso
daquele previsto, na regra de
competência;

Quanto à tipificação penal, apontamos indícios de que
a conduta do senhor PAULO STEFENONI,
SUGERE crime de prevaricação, crime capitulado
no artigo 319, do Código Penal, por ter deixado de
praticar, indevidamente, ato de ofício ou praticá-lo
contra disposição expressa de lei, pra satisfazer
interesse pessoal. A pena prevista para tal crime
poderá chegar a 01 (um ano) de detenção. Ressalta-se
que a aplicação das sanções, por ato administrativo e a
pena criminal são independentes, podendo inclusive,
serem aplicadas simultaneamente. Seguindo nas
sugestões de indiciamentos, a fim de informarmos ao
Ministério Público as responsabilidades civis e
criminais, sugerimos as seguintes tipificações em
relação aos demais agentes públicos:

3 - Em relação ao servidor, Sr. SEBASTIÃO
ALVES DA SILVA FILHO, gerente Administrativo
e Presidente da Comissão de Licitação, sugerimos
que cabe a ele a responsabilidade pela omissão,
conivência e negligencia com os fatos ocorridos

dentro da SEDU, em razão de sua função, quando da
sua atuação como gerente administrativo e membro
da Comissão de Licitação, pois não respeitou os
princípios da moralidade e publicidade no trato dos
assuntos que lhe são inerentes, eis que deixou de
observar o disposto no artigo 11, da Lei 8.924/92 (Lei
de Improbidade Administrativa).

4 - Em relação ao servidor, senhor OTÁVIO
REBOUÇAS FILHO, então gerente setorial de
obras, responsável pela confirmação da execução de
obras e serviços prestados à SEDU (e que admitiu em
depoimento, ter efetuado tais confirmações, em
alguns casos, por telefone) sugerimos a ocorrência de
crime de omissão e negligência, quando o mesmo não
cumpriu com sua obrigação legal de servidor para
com o cargo que o mesmo exercia, cuja função era
fiscalizar a execução das obras de responsabilidade da
SEDU, tendo em vista que, segundo apuramos, a
maioria das obras não foram realizadas. Nestes
termos, deixou de observar o disposto no artigo 11, da
Lei 8.924/92 (Lei de Improbidade Administrativa).
Outrossim, entendemos ser de grande importância de
colher o depoimento da servidora denominada Sra.
LESSANDRA DANIEL NUNES, Chefe do Setor de
Compras, pelos membros do nobre Ministério
Público, eis que entendemos ter a mesma, muitas
informações importantes para complementar as
investigações.

7.2 - FRACIONAMENTO DE VALORES NAS
LICITAÇÕES:

Verificamos no decorrer das investigações que a
prática de fracionamento de valores para obras e
serviços, de responsabilidade da SEDU, tornou-se
uma rotina.

A Lei Nº 8666/93 (Lei de Licitações) permite que
este recurso seja utilizado apenas para compras
emergenciais, nos termos do art. 2º da Lei 8666/93 e
nos caso do artigo 24, incisos I e II da mesma Lei,
quando permite a dispensa da licitação nos casos de
obras e serviços de engenharia até o limite de R$
15.000,00 (quinze mil reais) e para outros serviços e
compras até o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O esquema de fracionamento de valores tinha como
objetivo evitar o processo licitatório, eis que o que
nos chamou a atenção foi o fato dos serviços e obras
de mesma natureza serem realizados com valores
aproximados do limite máximo que a lei permite (R$
15.000,00 e R$ 8.000,00), a fim de escapar da
exigência de realização do processo de licitação, nos
termos do art. 24, I e II, da Lei 8666/93.
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Desta forma, foi observado por esta CPI que as notas
de empenho apresentadas ficavam sempre em torno
de R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais) ou
R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais).

Como exemplo, a fim de corroborar com as
argumentações ora expostas, citamos os quadros de
empenho realizados pela SEDU, às folhas 1297 à
1300, do 7º volume do processo da CPI da Educação,
que nos demonstram a prática reiterada de
fracionamento de valores, todos beirando os limites
estipulados no artigo 24, I e II, da Lei 8.666/93.

Cabe salientar que o artigo 25 §2º, da Lei 8.666/93,
prevê que em qualquer caso de dispensa de licitação,
se comprovado o superfaturamento, respondem
solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública
o fornecedor ou o prestador de serviços e o agente
público responsável, sem prejuízos de outras sanções
legais cabíveis.

Observamos que diversos empenhos, com valores
semelhantes foram realizados para uma mesma
empresa com valores perto dos limites permitidos
para dispensa de licitação, às folhas 1292 a 1305, do
volume 7º dos autos desta CPI.

Frisa-se que tais afirmações tem como sustentáculo as
provas materiais juntada aos autos, bem como pela
conformação através do depoimento do senhor
SEBASTIÃO ALVES DA SILVA FILHO - Ex-
gerente Administrativo da Secretaria de Estado de
Educação e Esportes, realizado em 16.06.2003, que
assim disse:

“o fracionamento foi um
procedimento premeditado, mas
dado o volume de serviços, essas
coisas passam por despercebidas”.

Vale ressaltar que dentre as empresas contratadas
para prestarem os diversos serviços à SEDU,
encontram-se as empresas Timo e Klima que
participaram de inúmeros processos licitatórios e que,
constantemente, saíam vitoriosas nos certames
disputados. Verificamos também que em um mesmo
processo licitatório as duas empresas acima citadas
(com o mesmo sócio de nome ALOÍZIO SÁ. DOS
SANTOS e JOSÉ JUSTINO DOS SANTOS)
conforme contrato social às folhas 410 e 411, do
volume 3º dos autos desta CPI) participavam,
reiteradamente, de licitações sem que a SEDU tivesse
a cautela de analisar os documentos e verificar as
irregularidades.

Outrossim, outras empresas que participavam dos
processos de licitação sequer são registradas na Junta

Comercial do Estado do Espírito Santo, quais sejam:
as empresas Versátil Negócios e Ebelmak, a teor do
ofício nº 1023/2001 da Junta Comercial do Estado do
Espírito Santo.

O que verificamos foi um total desrespeito dos
agentes públicos com o trato da coisa pública, o que
ofende os princípios da legalidade, impessoalidade e
moralidade, nos termos caput, do artigo 37, da
Constituição Federal. Frisa-se que essas condutas
eram utilizadas de forma constante e sucessiva dentro
da Secretaria de Estado de Educação e Esportes em
relação a várias unidades escolares em todo o Estado
do Espírito Santo.

7.2.1 - DA ATRIBUIÇÃO E DA COMPETÊNCIA
DO SENHOR MARCELO ANTÔNIO DE
SOUZA BASÍLIO PARA O SENHOR PAULO
STEFENONI

Em depoimento prestado a esta CPI, o Senhor
Marcelo Antônio de Souza Basílio – Secretário de
Estado de Educação e Esportes, no governo José
Ignácio Ferreira, informou que delegou competência
ao subsecretário de Estado, senhor Paulo Stefenoni,
conforme legislação que disciplina a matéria, art. 98,
VI, da Constituição Estadual. Entendemos estar o ex-
secretário equivocado em suas declarações, pois
conforme preceitua o artigo, in verbis:

Art. 98. Compete ao secretário de
Estado, além de outras atribuições
que esta Constituição e as leis
estabelecerem:
I – (...).
VI – delegar atribuições, por ato
expresso, aos seus subordinados.

Após a análise cuidadosa da transcrição acima,
verificamos que, em verdade, o que o Secretário de
Estado pode delegar são atribuições (idéia de atos de
mero expediente) e não a sua competência junto à
pasta. Tal não poderia ser diferente tendo em vista
que são os Secretários de Estado os ordenadores de
despesas daqueles órgãos. Desta forma, mesmo sendo
delegadas atribuições, a responsabilidade subsiste
para o ordenador de despesa daquela secretaria (leia-
se SEDU). Forçoso discordarmos das afirmações do
Senhor Marcelo Antônio de Souza Basílio, na medida
em que o mesmo não poderia se eximir de
responsabilidades pelos atos praticados pelos seus
subordinados.

Tendo em vista a delegação de atribuições (e não de
competência) praticadas pelo secretário aos seus
subordinados, iniciou-se um processo de dispensa de
licitação, não obstante a Lei 8666/93 determinar que
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ocorram apenas em casos excepcionais, tendo o
senhor Paulo Stefenoni, ex-subsecretário de Estado, e
o senhor Sebastião Alves, utilizado corriqueiramente
dentro da administração pública do nosso Estado esse
artifício de fracionar valores para realizar licitações.

Para tanto, trazemos o lume os casos ocorridos junto
aos processos e por mais absurdo que pareça os
referidos servidores públicos não verificaram durante
o processo licitatório - o primeiro (PAULO
ESTEFENONI) como fiscalizador e o segundo
(SEBASTIÃO ALVES DA SILVA FILHO) como
gerente administrativo e presidente da Comissão de
Processo Licitatório – as inúmeras irregularidades
que eram praticadas reiteradamente por aqueles
agentes públicos.

Outrossim, ressalta-se que os mencionados agentes
não verificavam os valores a serem licitados (se eram
os praticados pelo mercado ou se haviam suspeitas de
superfaturamento), a regularidade das empresas
concorrentes, como por exemplo, a existência de
registro regular perante a Junta Comercial. Tal
assertiva se fundamenta tendo em vista a constatação
por esta CPI da inexistência de qualquer registro na
Junta Comercial deste Estado de inscrição das
empresas Versátil e Belmaq, eis que tais empresas
participavam, constantemente, dos processos de
Licitação ocorridos na SEDU.

Nesse contexto, apontamos indícios
de que empresas “laranjas”
participavam do processo de
licitação na SEDU (a exemplo das
empresas VERSÁTIL e
BELMAK).

Vale ratificar que foi constatado por esta CPI a
existência de duas empresas, com sócios idênticos,
participando de inúmeras licitações na SEDU, fato
que nos leva a supor a existência de um “esquema”
daquela secretaria com a finalidade de fraudar as
licitações lá existentes. Ressaltamos que tal
procedimento é, veementemente, proibido pela lei de
licitações (Lei 8.666/93) em seu artigo 89 e seguintes.

7.2.2 - DOS INDÍCIOS DE ILICITUDES

Após as considerações aduzidas acima, resta-nos
necessário SUGERIRMOS ao Ministério Público o
indiciamento dos agentes públicos envolvidos nos
casos de fracionamento de valores, quais sejam:

1. Os senhores PAULO
STEFENONI E SEBASTIÃO
ALVES, ao nosso entendimento e
a juízo do Ministério Público,

poderão ser responsabilizados pelos
atos praticados nos artigos 4º, 5º, 6º,
10º, em seus incisos V e VIII, no
artigo 11, I e no artigo 12, II, III,
todos da Lei 8429/92 c/c os artigos
89, 90, 91 e 93, da Lei 8.666/93 e,
quanto aos indícios penais, o crime
de prevaricação previsto no artigo
319 do Código Penal, na medida em
que deixou de praticar,
indevidamente, ato de ofício ou
praticou-o contra disposição
expressa de lei, pra satisfazer
interesse pessoal. Ressalta-se que a
pena por esse crime poderá chegar a
01 (um ano) de detenção.

Para bem esclarecermos as condutas ilícitas
supostamente praticadas pelos agentes, ora citados,
entendemos necessário citar os dispositivos acima
tipificados:

7.2.3 – DA NECESSÁRIA TRANSCRICÃO DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS SUPOSTAMENTE
INFRINGIDOS

CRIMES PREVISTOS NA LEI
DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA (LEI
8.429/92):

Art. 4° Os agentes públicos de
qualquer nível ou hierarquia são
obrigados a velar pela estrita
observância dos princípios de
legalidade, impessoalidade,
moralidade e publicidade no trato
dos assuntos que lhe são afetos.

Art. 5° Ocorrendo lesão ao
patrimônio público por ação ou
omissão, dolosa ou culposa, do
agente ou de terceiro, dar-se-á o
integral ressarcimento do dano.

Art. 6° No caso de enriquecimento
ilícito, perderá o agente público ou
terceiro beneficiário os bens ou
valores acrescidos ao seu
patrimônio.

Art. 10. Constitui ato de
improbidade administrativa que
causa lesão ao erário qualquer ação
ou omissão, dolosa ou culposa, que
enseje perda patrimonial, desvio,
apropriação, malbaratamento ou
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dilapidação dos bens ou haveres das
entidades referidas no art. 1º desta
lei, e notadamente:

(...).

V - permitir ou facilitar a aquisição,
permuta ou locação de bem ou
serviço por preço superior ao de
mercado;

(...).

VIII - frustrar a licitude de processo
licitatório ou dispensá-lo
indevidamente

11. Constitui ato de improbidade
administrativa que atenta contra os
princípios da administração pública
qualquer ação ou omissão que viole
os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade, e
lealdade às instituições, e
notadamente:

 I - praticar ato visando fim
proibido em lei ou regulamento ou
diverso daquele previsto, na regra de
competência;

Art. 12. Independentemente das
sanções penais, civis e
administrativas, previstas na
legislação específica, está o
responsável pelo ato de improbidade
sujeito às seguintes cominações:

(...).

II - na hipótese do art. 10,
ressarcimento integral do dano,
perda dos bens ou valores acrescidos
ilicitamente ao patrimônio, se
concorrer esta circunstância, perda
da função pública, suspensão dos
direitos políticos de cinco a oito
anos, pagamento de multa civil de
até duas vezes o valor do dano e
proibição de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que
por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo
prazo de cinco anos;

III - na hipótese do art. 11,
ressarcimento integral do dano se
houver, perda da função pública,
suspensão dos direitos políticos de
três a cinco anos, pagamento de
multa civil de até cem vezes o valor
da remuneração percebida pelo
agente e proibição de contratar com
o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente,
ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de três anos.

CRIMES PREVISTOS NA LEI DE
LICITAÇÕES E COM INDÍCIOS DE TEREM
SIDO PRÁTICADOS PELOS AGENTES ACIMA
CITADOS:

Art.  89.  Dispensar ou inexigir
licitação fora das hipóteses previstas
em lei, ou deixar de observar as
formalidades pertinentes à dispensa
ou à inexigibilidade:

Pena - detenção, de 03 (três) a 05
(cinco) anos, e multa.

Parágrafo único.  Na mesma pena
incorre aquele que, tendo
comprovadamente concorrido para a
consumação da ilegalidade,
beneficiou-se da dispensa ou
inexigibilidade ilegal, para celebrar
contrato com o Poder Público.

Art.  90.  Frustrar ou fraudar,
mediante ajuste, combinação ou
qualquer outro expediente, o caráter
competitivo do procedimento
licitatório, com o intuito de obter,
para si ou para outrem, vantagem
decorrente da adjudicação do objeto
da licitação:

Pena - detenção, de 02 (dois) a 04
(quatro) anos, e multa.

Art.  91.  Patrocinar, direta ou
indiretamente, interesse privado
perante a Administração, dando
causa à instauração de licitação ou à
celebração de contrato, cuja
invalidação vier a ser decretada pelo
Poder Judiciário:
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Pena - detenção, de 06 (seis) meses a
02 (dois) anos, e multa.
Art.  93.  Impedir, perturbar ou
fraudar a realização de qualquer ato
de procedimento licitatório:

Pena - detenção, de 06 (seis) meses a
02 (dois) anos, e multa.

CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL

Prevaricação

Art. 319 - Retardar ou deixar de
praticar, indevidamente, ato de
ofício, ou praticá-lo contra
disposição expressa de lei, para
satisfazer interesse ou sentimento
pessoal:

Pena - detenção, de 03 (três) meses
a 01 (um) ano, e multa.

7.3 - TRANSFERÊNCIA ILEGAL DE R$
5.000,000, 00 (cinco milhões de reais) DO BANCO
DO BRASIL PARA A COOPETEFES;

7.3.1 – DOS FATOS

Após a apuração dos fatos por essa CPI foram
constatadas irregularidades na transferência de R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais) da agência
0021-3 conta corrente 721042, do Banco do Brasil
para a conta 1527-0, na agência 0420 da
COOPETEFES, situada na avenida Vitória,
denominada GEES – SEDU – Secretaria de Estado de
Educação e Esportes.

A solicitação de abertura da conta 1527-0, na agência
0420 da COOPETEFES foi feita por meio de
ofício/SEDU/GSSA/Nº 677/2000, datado de 21 de
dezembro de 2000, encaminhado pelo senhor Marcelo
Antônio de Souza Basílio ao então, coordenador de
finanças da Secretaria de Estado da Fazenda, senhor
José Mário Bispo Santanna. Consta desse ofício nº do
Banco, a agência e a denominação da conta e ainda,
nomes e assinaturas dos servidores autorizados a
movimentá-la, conforme se segue: Marcelo Antônio
de Souza Basílio, Paulo Stefenoni, Cassyus de Souza
Sesse e Antônio Sérgio Santos Rabello, sendo que
apenas os três últimos citados assinam o referido
ofício, uma vez que no próprio ofício consta a
informação de que o senhor Marcelo Antônio de
Souza Basílio estaria viajando.
Na ocasião a transferência foi realizada através de
uma ordem bancária de nº 2000OB3614-4 de 22 de
dezembro de 2000, assinada pelo então Subsecretário

de Estado da Educação e Esportes, senhor Paulo
Stefenoni e pelo então Supervisor Financeiro da
SEDU, Senhor Antônio Sérgio S. Rabello.

7.3.2 - DAS IRREGULARIDADES
DETECTADAS

a) Foi constatado que a mesma numeração de um
ofício (de n° 677/2000) serviu para dois
documentos que versavam sobre assuntos
diferentes, sendo um autorizativo da SEDU para
a abertura da conta no BANCOOB, datado de 21
de dezembro de 2000, conforme citado nesse
relatório e, um segundo, da SEDU para o prefeito
Municipal de Divino São Lourenço, assinado
pelo senhor Subsecretário de Estado de Educação
e Esportes, Paulo Stefenoni, datado de 27 de
dezembro de 2000, autorizando a Prefeitura
Municipal de Divino São Lourenço a utilizar as
cinco salas de aula da Escola Juvenal Nolasco,
para nelas funcionar a Secretaria Municipal de
Educação e a Biblioteca Municipal em caráter
provisório.

b) As providências para abertura da conta nº 1527-0
na agência 04020 da COOPETEFES, visando a
movimentação de recursos públicos por parte da
SEDU, contrariou o que dispõe o artigo 164, §
3º da Constituição Federal e o artigo 148 da
Constituição Estadual, além disso, não houve
por parte do Coordenador Financeiro da SEFA,
qualquer questionamento sobre a finalidade da
abertura da conta bancária em instituição
financeira privada com recursos oriundos do
erário estadual (feriu, por analogia, o princípio da
motivação dos atos administrativos previsto no
artigo 50 da Lei Nº 9784/99 – Lei do Processo
Administrativo). Tais questionamentos podem
ser verificados em relatório de auditória realizado
pelo TCE-ES, emitido através de instrução
técnica inicial n° 6ª CT/25/2002, constantes a
partir da folha 2442, do volume 13º, da CPI da
Educação.

c) A movimentação dos recursos públicos
realizados a partir da ordem bancária nº
2000OB03614-4 de 21 de dezembro de 2000, no
valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
reais) autorizado pelos senhores Paulo Stefenoni
e Antônio Sérgio Santos Rabello, segundo
relatório já citado do TCE-ES encontrou-se
marcada pelo abuso de poder dos signatários
uma vez que houve violação da limitação
autorizada para movimentação de despesas,
conforme portaria nº 040-R/00 de 28 de agosto
de 2000, em seu artigo 1º que trata da delegação
de competências ao Subsecretário de Estado, no
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qual não consta autorização para realizar ou
autorizar despesas como a ocorrida.

d) Tendo em vista que dentre as atribuições de
competências definidas na portaria nº 040-R/00,
não constar autorização para movimentação ou
transferência de recursos entre contas de mesma
instituição bancária ou entre diferentes
instituições, por parte do Subsecretário de Estado
de Educação, indica que houve negligência por
parte do responsável pela pasta quando não
tomou de imediato, atitude repressiva às pessoas
que procederam a indevida transferência de
recursos para banco não oficial, caracterizando
uma deficiência no sistema de controle que
regula a aplicação de recursos da SEDU.
Encontram-se indícios de responsabilidade do
Senhor Paulo Stefenoni por ter determinado e
assinado documento pelo então Secretário da
pasta, Senhor Marcelo de Souza Basílio, mesmo
ciente de não ser de sua competência e,
posteriormente, enviou o documento aos canais
competentes objetivando a transferência dos
valores do Banco do Brasil à COOPETEFES.

Consubstanciados nos documentos juntados aos
autos, nos depoimentos colhidos por esta CPI, bem
como no relatório do TCE-ES, as condutas acima
narradas constituem atos de improbidade
administrativa, principalmente, no que diz respeito
ao procedimento para a abertura, fraudulenta, de
conta corrente na COOPETEFES e posteriormente,
as inúmeras movimentações financeiras irregulares
dos recursos de responsabilidade daquela secretaria,
cujo montante totaliza o valor absurdo de R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

7.3.3 – DOS INDÍCIOS DE ILICITUDES

Outrossim, tendo como fundamentação os
depoimentos colhidos por esta CPI, as provas
apresentadas e fatos apontados pelo Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, SUGERIMOS
os seguintes indiciamentos ao ministério Público:

1ª sugestão de indiciamento: SUGERIMOS em
desfavor dos Senhores GENTIL ANTÔNIO RUY e
PAULO STEFENONI, a incursão nas sanções
previstas nos artigos 297 e 299 c/c o art. 29 do
Código Penal.

O artigo 297 diz respeito à falsificação de documento
público e o tipo objetivo deste artigo tem dois tipos
de conduta, quais sejam: a primeira delas é a de
falsificar (criar material, fabricar documento) no todo
ou em parte; enquanto a segunda atitude se refere a
alterar documento verdadeiro, excluindo termos,

acrescentando dizeres, substituindo palavras, nomes,
etc. Devemos observar que às folhas 3038 e 3039 do
volume 16º, nos mostra a alteração do conteúdo de
documento que sabia ser verdadeiro (dois ofícios com
a mesma numeração, mas com conteúdo diferente).

Já o artigo 299 do Código Penal prevê que inserir ou
fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia
ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante é crime com Pena de reclusão,
de 01 (um) a 05 (cinco) anos, e multa, se o documento
é público. Observamos que no ofício de fls 3039, do
volume 16º foi alterado o conteúdo do documento para
lá constar suposta determinação do senhor Marcelo
Antônio de Souza Basílio, Ex-secretário da Educação,
que supostamente se encontrava viajando, para
abertura de conta no BANCOOB e assinado pelo
senhor Paulo Stefenoni.

Ressalta-se que o Ex-secretario de Educação senhor
Marcelo Antônio de Souza Basílio, em verdade, no dia
da falsificação do documento não se encontrava
viajando, inclusive, conforme prova documental (doc
nº 26) anexada aos autos desta CPI, às fls., 3044,
volume 16, o ex-secretário participou de solenidade no
Palácio Anchieta para a celebração de um convênio
com a iniciativa privada para a implementação do
programa de aceleração de aprendizagem (reportagem
do jornal A Gazeta com uma foto em que aparece o
senhor Marcelo Antônio de Souza Basílio compondo a
mesa da solenidade). Ressalta-se que também há nos
autos desta CPI as agendas do Senhor Marcelo
Antônio de Souza Basílio.

Veja-se que tal conduta se encaixa ao que dispõe o art.
299 do Código Penal, quando incrimina quem insere
declaração falsa com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, em desfavor dos senhores
GENTIL ANTÔNIO RUY e PAULO
STEFENONI, sendo que o senhor Gentil Ruy agiu
em concurso com o senhor Paulo Stefenoni.

Assim também obrou com o crime acima narrado
quando assinou a Ordem Bancária de fls., 2806, do
volume 15º, dos autos desta CPI, quando assinou a
autorização para o repasse no valor de R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no lugar do
Secretário da Pasta, mesmo sabendo que não tinha
competência para autorizar procedimento de tamanha
responsabilidade. Nesses termos, sugerimos que o
senhor Paulo Stefenoni também praticou ato
administrativo com excesso de poder.

2ª sugestão de indiciamento: SUGERIMOS o
indiciamento pela pratica dos crimes de falsificação
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de documento e falsidade ideológica, em concurso
com o Senhor Paulo Stefenoni, nos termos do artigo
29 do Código Penal, o senhor ANTONIO SERGIO
SANTOS RABELO, por ter atestado a regularidade
das assinaturas apostas na ordem bancária de fls. 2806,
volume 15º, antes que a movimentação fosse
processada.

3ª. Sugestão de indiciamento: Ao senhor JOSÉ
MARIO BISPO SANTANA, eis que contrariou o
que dispõe o artigo 164, § 3º da Constituição Federal
e o artigo 148 da Constituição Estadual. Além disso,
não houve por parte do Coordenador Financeiro da
SEFA, qualquer questionamento sobre a finalidade da
abertura da conta bancária em instituição financeira
privada com recursos oriundos do erário estadual
(feriu, por analogia, o princípio da motivação dos atos
administrativos previsto no artigo 50 da Lei Nº
9784/99 – Lei do Processo Administrativo).

Esclarecemos que a responsabilidade na participação
do Senhor Gentil Antônio Ruy, extraída dos
depoimentos e documentos apresentados, bem como
pela acusação do Senhor Paulo Stefenoni de ter o
Palácio do Governo autorizado e determinado a
confecção do documento, foi confirmada pelo
documento acostado aos autos do Inquérito Policial e
reproduzido nas alegações finais do Ministério
Público, às fls., 2772, do volume 15 dos autos desta
CPI, quando assim se pronunciou:

[...] determinei, à sua revelia, a
realização de operações financeiras
com recursos públicos estaduais em
instituição privada, a Coopetefes,
como forma de prestigiar aquela
instituição e seus dirigentes. (grifo
nosso).

Outrossim, cabe a esta CPI ressaltar que o Senhor
Gentil Antônio Ruy assinou uma carta pública, logo
após as denúncias serem veiculadas pela imprensa,
assumindo a responsabilidade pela autorização da
transferência dos R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
reais) para a COOPETEFES. O senhor Gentil Ruy
disse que assinou a carta pública assumindo a
responsabilidade porque havia interesses políticos
em jogo no Palácio Anchieta. Perguntado pelo
Relator da CPI, Deputado Helder Salomão, (em
depoimento) sobre esse assunto o Senhor Gentil
Antônio Ruy se negou a prestar esclarecimentos
por diversas vezes acerca de quem e quais seriam
esses supostos “interesses políticos”.

Tais afirmações do Senhor Gentil Antônio Ruy leva-
nos a sugerir ao Ministério Público a investigação
acurada da suposta participação do Ex-governador do

Estado senhor JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA, tendo
em vista que o senhor Gentil Antônio Ruy era
cunhado deste e os dois indivíduos possuíam uma
relação estreita de amizade que ultrapassava o âmbito
profissional, fato que nos leva a sugerirmos a
participação ou conivência do então Governador do
Estado José Ignácio Ferreira, por crime de omissão e
por ato de improbidade administrativo, bem como
pelo crime de Condenscência Criminosa (espécie de
crime de omissão) previsto no art. 320, do Código
Penal Brasileiro - conduta típica ocorrer pelo fato do
superior hierárquico deixar, (no caso, leia-se o ex-
governador do Estado deixou de responsabilizar o seu
subordinado – Senhor Gentil Ruy) por indulgência,
de responsabilizar subordinado que cometeu infração
no exercício do cargo (grifo nosso).

Diante de todo o exposto, sugerimos ao Ministério
Público que os indiciados acima investigados, a fim
de que sejam responsabilizados acaso os indícios de
crimes cometidos sejam provados, tendo em vista o
enorme prejuízo causa aos cofres públicos estaduais.
É importante frisarmos que os valores depositados
ainda não retornaram para os cofres do erário público,
causando prejuízos inestimáveis para a população
capixaba.
Outrossim, entendemos ser de grande importância de
colher o depoimento do servidor denominado Sr.
CASSYUS DE SOUZA SESSE, Ex-chefe do grupo
financeiro da SEDU, pelos membros do nobre
Ministério Público, eis que entendemos ter a mesma,
muitas informações importantes para complementar
as investigações.

Informamos ainda que o MPF também denunciou o
senhor Raimundo Benedito de Sousa, mais
conhecido como BENÉ, ex-coordenador de
campanha eleitoral do governador José Ignácio
Ferreira, por suspeita dos mesmos crimes e atos
administrativos em que incorreram os senhores Gentil
Antônio Ruy e o Ex-governador José Ignácio
Ferreira, fato que, per si, justifica a necessidade de
dar continuidade às investigações por parte do
Ministério Público em relação ao senhor Raimundo
Benedito de Sousa.

7. 4 - DA LICITAÇÃO PARA A COMPRA DE
MÓVEIS ESCOLARES

7.4.1 – DOS FATOS

Em 06 de outubro de 1999 a Secretaria de Estado de
Educação e Esportes, publicou no Diário Oficial
aviso de Licitação objetivando a aquisição de 30
(trinta) mil conjuntos escolares compostos de mesa e
cadeira. A abertura das propostas das empresas
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participantes estava prevista para ocorrer no dia 05 de
novembro de 1999.

Em três de novembro de 1999, portanto, dois dias
antes da data de abertura prevista, as empresas
interessadas receberam comunicado da SEDU,
informando que por razões de "ordem técnica", o
prazo para a abertura das propostas havia sido
prorrogado por prazo indeterminado.

Somente no dia 27 de janeiro de 2000 a SEDU
publicou no Diário Oficial o nome das empresas
habilitadas a participar da licitação, num total de 06
(seis) empresas.

Em 24 de fevereiro de 2000, o Exmº Sr. Secretário de
Estado de Educação e Esportes publicou ato
cancelando todo o processo licitatório alegando "erros
de ordem jurídica" sem, entretanto, publicar quais
seriam esses erros.

Em 15 de março de 2000, foi publicado no Diário
Oficial do Estado do Espírito Santo, edital de
dispensa de licitação para a compra emergencial de
12.000 (doze mil) conjuntos escolares. A empresa
fornecedora desse conjunto seria a Santhé Indústria e
Comércio de Móveis Ltda.

7.4.2 - DOS APONTAMENTOS RELEVANTES

Analisando o Processo nº Ordem
1.17.000.000372/2000-91 da PR - ES, às folhas 299 e
300, cópia de ofício datado de 03 de fevereiro de
2000, assinado pelo então Secretário de Estado de
Administração, Sr. Antônio Carlos Pimentel Mello,
encaminhado ao então Secretário de Estado de
Educação e Esportes, Sr. Marcelo Antônio de Souza
Basílio, acusando o recebimento de denúncia a
respeito da Concorrência nº 07/99, processo
15575349/99, segundo a qual:

a) a aludida licitação teve seu objeto alterado, sem
que tivesse ocorrido prévia manifestação da PGE e
SEARP, como exige a legislação em vigor;

b) tal objeto, aquisição de bens móveis, teria,
assim, tido as suas especificações modificadas,
após o aludido exame obrigatório da PGE e
SEARP, inclusive no que tange a quantitativos;

c) estaria, com desconhecimento de V. Exª.,
ocorrendo direcionamento da mencionada
licitação, com o objetivo de exclusão de licitantes;

d) a aquisição de móveis se daria mediante
inconcebível majoração de preços, custando quase

o dobro de aquisições anteriores, dos mesmos
produtos.

Ainda neste ofício o então Secretário Estado de
Administração e Recursos Humanos alega que "a
SEDU se recusa a prestar informações urgentes que
a situação requer, sob o pretexto ora de que o
processo está na CPL, ora no gabinete do
Subsecretário e ora com V. Exª. Em reunião com V.
Exª ontem pela manhã ficou acertado que o processo
aludido seria trazido à tarde a esta SEARP, pelo Dr.
Paulo Stefenoni, para exame conjunto”.

Dentre outros questionamentos o Secretário de Estado
de Administração, que na época acumulava as
funções desta pasta com as de Procurador Geral,
lembra que a LC nº 155/99 atribuiu a SEARP
competência para "solicitar informações a quaisquer
órgãos da administração direta ou indireta, que
deverão ser apresentadas no prazo consignado, bem
como auditar órgãos, processos, procedimentos e
práticas administrativas".

Consta ainda no referido processo da Procuradoria,
cópias de ofício assinado pelo então Gerente de
Preços e Contratos/SEARP, Sr. Marcos Moraes
Costa, datado de 04 de fevereiro de 2000, relatando
procedimentos adotados durante o processo
licitatório, incluindo a desinformação, por parte da
então chefia do Grupo de Divisão Setorial (GDS), que
não seria pessoa com grande experiência na área
pedagógica, para especificar o tipo de material a ser
adquirido.

Expõe ainda que o valor estimado deveria ser
estabelecido a partir dos valores pagos nas aquisições
anteriores, tendo em vista não existir inflação alta no
país e que o valor autorizado para a despesa pelo
Exmo. Sr. Governador José Ignácio Ferreira foi de R$
1.560.000,00 (um milhão e quinhentos e sessenta mil
reais) e não R$ 2.310.000,00 (dois milhões e
trezentos e dez mil reais), que consta no primeiro
edital divulgado.

Tendo em vista os fatos apontados, o Sr. Marcos
Moraes Costa entende que a licitação deveria ser
anulada e sugere que seja aberta uma nova licitação
de acordo com as especificações e limitação da
despesa no montante autorizado pelo Sr. Governador.

Consta ainda do referido processo, ofício do
Secretário de Estado de Administração informando ao
Governador quanto à concorrência de nº 077/99,
dando ciência das possíveis irregularidades constantes
da mesma.
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7.4.3 – DAS CONTRADIÇÕES
a) A prorrogação do prazo de abertura das propostas

da Concorrência nº 01/99, (aquisição de 30.000
conjuntos escolares), inicialmente fixado em
05/11/99, segundo a Comissão Permanente de
Licitação (CPL), teria sido motivado devido a
modificação no Edital, enquanto que para o
Secretário da pasta, a prorrogação ocorreu para
averiguação de denúncia de vício na licitação.

b) O ato convocatório foi retirado através de
publicação no DIO de 02/12/99, alegando que se
dava por revogação, enquanto que nos
esclarecimentos prestados ao Procurador da
Justiça (OF. SEDU nº 15), o representante da
SEDU alega que a motivação se deu em face da
necessidade de preservação da lisura do processo
de compra.

c) A concorrência nº 07/99 também teve sua
abertura dos envelopes de preço suspensa, "tendo
em vista denúncias recebidas". Anteriormente
por ocasião da fase de habilitação, as empresas
Balfar S/A e Santhé Ltda tinham o mesmo
representante legal, o Sr. José Carlos Pimentel.

d) Entre o prazo de habilitação e a data prevista de
abertura das propostas de preços, o Secretário de
Estado de Administração e Recursos Humanos,
Sr. Antônio Carlos Pimentel de Mello, em ofício
de caráter confidencial (03/02/2000), relata o
recebimento de denúncias, e que tais fatos já
eram do conhecimento do responsável pela pasta
da Educação. Alegou ainda a recusa da SEDU
em prestar informações sobre o processo de
Concorrência 07/99.

e) Dentre todos os fatos ocorridos, inclusive
relatados os questionamentos feitos através de
ofícios entre órgãos do Poder Executivo,
indicavam a anulação da licitação, mas a decisão
tomada foi pela revogação. A anulação pode
levar a exigência de apuração, enquanto que a
revogação não exige o mesmo.

f) As empresas participantes somavam 07
interessadas, mas o número de empresas que
retiraram o Edital da SEDU somava 33, restando
apenas 06 habilitadas, segundo ata do dia
24/01/2000.

g) Um dos motivos da diminuição do número de
empresas habilitadas teria sido as especificações
técnicas exacerbadas exigidas do material a ser
adquirido. Ocorre que o Sr. Otávio Rebouças
Filho em parecer datado de 26/11/99, condenava
o material adquirido nos três últimos anos pela
SEDU, mas a firma Santhé, forneceu cerca de
48.000 conjuntos escolares entre 1997 e 1999.

h) Das 06 empresas habilitadas, a Balfar S/A e
Santhé eram controladas pelo mesmo
representante, Sr. José Carlos Pimentel, que

não era apenas responsável pela entrega de
envelopes, mas pelo valor das propostas.

i) Surpreendente ainda é o fato da SEDU ter
enviado fax a essas duas empresas para coletas
de preços da compra por dispensa de licitação,
cujo comunicado foi enviado para o mesmo
telefone.

j) A empresa Harmonia Ltda, também contactada
para apresentar proposta de preços no processo
de dispensa para compra de 12.000 conjuntos
escolares, aparece no alto de seu fax o nome do
Sr. José Carlos Pimentel e os mesmos dados
constantes dos documentos das empresas Balfar e
Santhé.

Outrossim, os fatos apontados acima, já sugerem que
o processo de compra das carteiras merece uma
melhor apuração. Entretanto a efetivação da compra e
seu pagamento incluem ainda mais indícios de
irregularidades, que podem ser observados pelos
questionamentos feitos pelo TCEES, em relatório
assinado pelo servidor Raimundo N. P. Medeiros e
pelo chefe da 6ª Controladoria Sr. Tadeu Pimentel
City.

Tendo em vista, todo o desenrolar dos processos de
denúncias, cujos questionamentos se baseiam em
documentos apresentados e devidamente anexados
aos mesmos, e tendo em vista ainda a necessidade de
maiores esclarecimentos que o assunto requer,
apontamos os seguintes envolvidos no processo supra
mencionado:

1 - Sr. Marcelo Antonio de Souza Basílio – ex-
secretário de Estado da Educação;
2 - Sr. Paulo Stefenoni - Ex - Subsecretario de Estado
da Educação;
3 - Sr. José Carlos Pimentel - Representante das
empresas Balfar S/A e Santhé Ltda.
4 - Integrantes da CPL no período de 1999 até 2000;

Apontamos ainda, na qualidade de denunciantes:

1 - Sr. Antônio Carlos Pimentel Mello – ex-secretário
de Estado de Administração dos Recursos Humanos e
Previdência.
2 - Sr. Marcos Moraes Costa - ex -Gerente de Preços
e Contratos/SEARP;

Diante dos fatos ora apresentados, em relação ao
processo de licitação para a aquisição de jogos de
carteiras escolares, resta-nos sugerir indícios de
ilegalidades tipificadas na Lei 8.666/93, na medida
em que, comprovada as irregularidades, os agentes
públicos citados acima deixaram de observar as
formalidades pertinentes ao certame licitatório,
violando vários dispositivos do aludido diploma,
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especialmente os artigos 89, 90, 91, 93, 96 e 98 da
Lei de Licitações.

7.5 – DAS IRREGULARIDADES EM
CONVÊNIOS PARA A CONSTRUÇÃO E
REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIOS
POLIESPORTIVOS E ESCOLAS.

Após análise de documentação, depoimentos e
notícias veiculadas pela imprensa local, esta CPI
reuniu elementos que indicam possíveis
irregularidades em prejuízo à sociedade, no âmbito da
Secretaria de Estado de Educação e Esportes do
Espírito Santo.

Verificou-se que foi montado um esquema para
fraudar os processos de licitação destinados a obras e
serviços para construção e reforma de quadras e
ginásios poliesportivos e Escolas, com valores pré-
determinados que eram encaminhados às prefeituras
do Estado, sendo estas coagidas a aceitarem a
situação tendo em vista ameaças vindas de dirigentes
da Secretaria de Estado de Educação e Esportes, que
se as Prefeituras não aceitassem perderiam a
“oportunidade” e a obra seria oferecida para outro
município.

Salienta-se, desde já, que apesar do objeto desta CPI
ser as investigações sobre irregularidades ocorridas
no Governo José Ignácio, verificamos que há indícios
de que as práticas narradas se iniciaram no Governo
Vitor Buaiz (ressalta-se que o Secretario da SEDU a
época era o Senhor Robson Neves e que atualmente
respondem vários processos, inclusive sobre este
fato) e se perpetuaram ao longo do Governo do
Senhor José Ignácio Ferreira. Assim, é plenamente
justificável a inclusão deste item como objeto de
investigação desta CPI, tendo em vista que, neste
caso, as irregularidades não podem ser divididas já
que muitas obras irregularmente licitadas ainda não
foram concluídas e encontram-se abandonadas,
apresentando riscos à população.

Outrossim, o próprio Ministério Público Federal
(MPF) apresentou denúncia de superfaturamento e
direcionamento de licitação em desfavor da empresa
Tervap Pitanga Mineração e Pavimentação Ltda, que
possui em seu quadro social o senhor Fernando
Camargo (investigado pelo GRCO – Grupo de
Repressão ao Crime Organizado - e denunciado por
participação em inúmeras irregularidades em
processos licitatórios em desfavor de órgãos
públicos). Verificou-se que a empresa Tervap Pitanga
Mineração e Pavimentação Ltda venceu todas as
licitações para a construção de quadras
poliesportivas, fato confirmado no próprio relatório

do Tribunal de Contas do Espírito Santo, lavrado
pelo Conselheiro Enivaldo dos Anjos.
Em depoimento colhido pelo Ministério Público
Federal (MPF) o Prefeito de Apiacá afirmou que a
oferta para a execução da obra do Ginásio daquele
município foi imposto pela SEDU, nos seguintes
termos:

por oportuno deveremos esclarecer
ao ilustrado representante do
Ministério Público que não fazemos
parte de nenhum esquema de
dilapidação do patrimônio público,
quer do município, do Estado ou da
União. Pelo contrário, é de
conhecimento público que, quando
assumimos o Governo municipal,
neste mandato, tivemos que
restaurar física e financeiramente,
toda a estrutura do município,
totalmente dipalpidada, o que está
evidenciado em fatos e números.
Quanto ao Centro de Educação
Física, ele foi direcionado para
Apiacá, desde que solicitamos com
um valor pré-fixado de R$
570.000,00 (quinhentos e setenta
mil reais). Não fizemos nenhum
projeto nem planilha de custos.
Tudo nos chegou às mãos
devidamente pronto por orientação
da SEDU, pois não temos setor de
Engenharia na Prefeitura. A partir
daí, a Sedu firmou um convênio
com a municipalidade no valor de
470.635,35 (quatrocentos e setenta e
nove mil, seiscentos e trinta e cinco
reais e trinta e cinco centavos). Com
base nos cálculos do Departamento
de Edificações e Obras do Estado
(DEO) – conforme consta na
Cláusula segunda, item III, 08 do
convênio.
Um tanto quanto confuso com o
oferecimento de uma obra desse
vulto, tornamos público, inclusive
com vista à Câmara de Vereadores,
que, se não aceitássemos a obra, ela
iria para outro município. E,
certamente, seríamos taxados de
incompetentes e omissos. A voz,
corretamente é deveríamos aceitar a
obra e assim o fizemos para o bem
do município, cumprindo o ritual
administrativo que se seguiu. Após
denúncias veiculadas pela imprensa
é que tomamos conhecimento de
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supostas anormalidades com as
obras desses ginásios cobertos, o
que nos causou surpresa e
preocupação. Enfim, sempre demos
clareza ao desenvolvimento da obra
no município, sem conspiração ou
pacto com quem quer que seja. Se
houve dolo ou má-fé, não partiu de
Apiacá.

Foi encaminhado pela SEDU, através de ofício
OF/SEDU/GS/Nº 730, de 16/06/2003, conforme
solicitação desta CPI a relação de convênios referente
à construção de quadras e ginásios esportivos e
escolas firmados pela SEDU na gestão do
Governador José Ignácio Ferreira. Constatou-se que
os convênios foram firmados com valores elevados e
de certa forma padronizados, independente da
localização da obra ou da situação peculiar de cada
escola, conforme se verifica às fls. 2095 a 2097.

Outrossim, após ofício (juntado ao último volume dos
autos) encaminhado pelo Relator desta CPI, Deputado
Helder Salomão, a todas Escolas Estaduais e
Municipais que participaram de convênio firmado
com a SEDU e Prefeituras Municipais, a fim de
reformar, construir ou ampliar quadras de esportes ou
ginásios poliesportivos e escolas, a partir das
respostas obtidas (todas juntadas ao último volume
dos autos), constatou-se que em várias escolas as
obras não foram iniciadas ou mesmo quando iniciadas
não foram concluídas.

Com fundamento nas informações enviadas pelas
Escolas Municipais e Estaduais do Estado, cabe-nos
citar alguns exemplos de obras irregulares, a fim de
materializarmos as argumentações aqui trazidas:

• E.E.E.F. “Itabaiana”, localizada em
Mucurici, assinada pela senhora Diretora Eunice R.
Almeida, onde atesta que a obra do Centro
poliesportivo foi inaugurada em 10/02/2003, mas
que a Escola não recebeu nenhum comunicado
oficial de que o mesmo pertence à Escola, tendo em
vista que a obra está localizada a aproximadamente
500 metros de distância da referida Escola. (ressalta-
se que o fato relevante a ser considerado é que o
convênio firmado para a construção da referida obra
se deu em nome da E.E.E.F. “Itabaiana”);

• E.E.E.F. “Antonio Jaques Soares”,
localizada em Itapemirim, assinada pela Senhora
Diretora Adeir Lopes Correa, onde atesta que a obra
foi iniciada no final de 2002, mas que a execução
não condiz com o valor e as medições realizadas,
que a mesma se encontra em total abandono e que
foi construída em outro terreno;

• E.E.E.F “Nestor Gomes”, localizada em
Castelo e assinada pela senhora Vanilda Gubini
Callegário, onde testa que a obra foi iniciada em
julho de 2000, paralisada após 03 meses e reiniciada
em 2001 e concluída em abril de 2002. Informa
ainda que após 06 meses do termino da obra a
mesma já estava completamente danificada, dando a
entender que o material utilizado foi de má
qualidade;

• Escola Estadual Ensino Médio “Manuel
Duarte da Cunha”, localizada no Município de
Pedro Canário - ES, assinada pelo diretor Pedro
Alberto Silva, onde atesta que a obra teve início no
ano de 2000, não tendo sido concluída, constando
atualmente com, aproximadamente, 55 % das obras
realizadas, inclusive anexando fotos do local para
melhor avaliação; Ofício da Escola;

• E.E.E.F. "professor Pedro Simão", localizada
em Alegre e assinada por Ana Lúcia Santos de
Oliveira, onde atesta que a obra não foi concluída,
faltando etapas para a sua finalização;

Os exemplos acima representam apenas uma pequena
amostra das situações precárias em que se encontram
as obras das quadras e ginásios poliesportivos que há
muito deveriam ter sido finalizadas. Informamos,
outrossim, que todas as correspondências
encaminhadas ao Relator se encontram juntadas ao
último volume dos autos.

Diante de todo o exposto, entendemos ser necessário
o Ministério Público Federal e Estadual
aprofundarem a apuração dos fatos narrados a partir
dos documentos juntados, tendo em vista os indícios
de praticas reiteradas de atos de improbidade
administrativa dos ocupantes dos cargos públicos na
SEDU a época do cometimento das supostas
irregularidades.

7.6 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Em fevereiro de 2003, a Assembléia Legislativa
rejeitou as contas do Ex-governador José Ignácio
Ferreira dos anos de 2000 e 2001, bem como, as
contas do mesmo dirigente público foram rejeitadas
na Sessão Ordinária do dia 12/04/2004,em relação ao
ano de 2002, tendo em vista as inúmeras
irregularidades ocorridas na área da educação, o que
vem a reforçar os indícios de ilicitudes narrados por
esta CPI.

Outrossim, diante dos indícios de irregularidades,
acima citados, concluímos que vários são os
documentos novos juntados por esta CPI, além de
importantes depoimentos colhidos ao longo de vários
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meses de trabalho, inclusive com confissões, negativa
de autoria e esclarecimento de varias controversas
que poderão subsidiar os trabalhos do nobre órgão do
Ministério Público na continuidade das investigações.

Deste modo, é indiscutível a importância dos
trabalhos realizados por esta CPI (sendo, inclusive, a
primeira a apresentar o relatório nesta legislatura)
tendo em vista as novas provas materiais colhidas e
juntadas aos autos. Cita-se, por exemplo, a juntada de
Inquéritos Policiais e Processos Administrativos que
estão paralisados a espera de diligências, das quais
algumas já foram até mesmo realizadas por esta CPI e
que certamente contribuirão para finalização desses
processos e inquéritos.

Diante dos relevantes trabalhos realizados e dos
documentos juntados ao longo dos quase 21 volumes,
esperamos que os processos até então paralisados nos
órgão públicos estaduais sejam retomados, a fim de
apurar possíveis irregularidades.

Não obstante, cabe-nos ressaltar ainda que, diante do
elevado volume de denúncias encaminhadas, não foi
possível investigar todos os fatos denunciados. Não
obstante, entendemos ser pertinente mencioná-los
afim de que o Ministério Público dê continuidade às
investigações realizadas por esta CPI.

• Denúncia de superfaturamento nos serviços
prestados pela ESESP à SEDU;

• Denúncia de superfaturamento de serviços
prestados pela SECOM à SEDU;

• Denúncia de superfaturamento em contratos
com a Fundação Ceciliano Abel de Almeida
- FCAA;

• Denúncia de desvio de recursos da SEDU
para outras secretarias;

• Denúncia de irregularidades na aplicação de
verbas no Ensino Médio.

Ressalta-se que alguns destes fatos já foram auditados
pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
e possuem parecer juntado aos autos desta CPI.

PARECER DO RELATOR

Os vários depoimentos colhidos por esta CPI, bem
como os documentos obtidos, revelaram que pesa
uma quantidade significativa de indícios de
irregularidades e ilicitudes sobre diversos
procedimentos realizados pela SEDU.

Diante do quadro que se apresentou, a partir da
apuração dos fatos, se confirmada as irregularidades,
entendemos há indícios de descumprimento dos

dispositivos e normas expressos na CF artigo 37 e na
Lei de Licitação nº 8.666/93, na Lei 8.429/92, que
trata dos Atos de Improbidade Administrativa, bem
como no Código Penal Brasileiro.

Na esteira do elenco de fatos expostos nesse relatório,
entendemos ser necessária e urgente uma ação mais
efetiva dos poderes públicos instituídos que resulte no
maior controle e fiscalização dos atos praticados
pelos agentes públicos.

Diante de todos fatos apurados por esta CPI,
SUGERIMOS o indiciamento das seguintes pessoas:

JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA

• Dos fatos apurados sugerimos o
indiciamento criminal no art. 320 (crime de
Condenscência Criminosa - espécie de crime
de omissão - do Código Penal Brasileiro –
quando a conduta típica ocorrer pelo fato do
superior hierárquico deixar - no caso, leia-se
o ex-governador do Estado - deixou de
responsabilizar o seu subordinado – Senhor
Gentil Ruy) por indulgência, de
responsabilizar subordinado que cometeu
infração no exercício do cargo;

• Dos fatos apurados sugerimos o
indiciamento cível no art. 4º da Lei de
improbidade administrativa nº 8429/92 (Os
agentes públicos de qualquer nível ou
hierarquia são obrigados a velar pela estrita
observância dos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade e publicidade no
trato dos assuntos que lhe são afetos), art. 5º
Lei 8429/92 (Ocorrendo lesão ao patrimônio
público por ação ou omissão, dolosa ou
culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o
integral ressarcimento do dano), no art. 10
da Lei 8429/92 (Constitui ato de
improbidade administrativa que causa lesão
ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa
ou culposa, que enseje perda patrimonial,
desvio, apropriação, malbaratamento ou
dilapidação dos bens ou haveres das
entidades referidas no art. 1º desta lei, e
notadamente).

MARCELO ANTÔNIO DE SOUZA BASÍLIO

• No tópico da Limpeza e desinfecção
de caixas d’água e caixas de esgoto:
limpezas da Caixa D’água: sugerimos o
indiciamento no Art. 320 do Código Penal,
Lei 8429/92, art. 11, caput combinado com o
inciso III, do art. 12 da mesma lei;
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• No tópico de licitação para a compra de
moveis escolares: sugerimos o indiciamento
nos artigos. 89, 91, 93, 96 e 98 da Lei
8666/93.

PAULO STEFENONI

• No tópico da Limpeza e desinfecção de
caixas d’água e caixas de esgoto; sugerimos
o indiciamento no art. 319 (prevaricação), na
Lei 8.429/92, art. 11, caput e, inciso I
combinado com o inciso III, do art. 12 da
mesma lei;

• No tópico do Fracionamento de valores:
sugerimos o indiciamento no art. 319 do
Código Penal, artigos 4, 5, 6, 10, em seus
incisos V e VIII, no art. 11, I e no artigo 12,
II, III, todos da Lei 8429/92 c/c os artigos
89, 90, 91 e 93, da Lei 8.666/93 (lei de
licitações).

• No tópico da transferência dos R$
5.000.000,00: sugerimos o indiciamento nos
artigos 297 e 299 do Código Penal c/c o art.
29 do mesmo Código.

GENTIL ANTÔNIO RUY

• No tópico da transferência dos R$
5.000.000,00: sugerimos o indiciamento no
artigos 297(falsidade de documento) e 299
(falsidade ideológica) do Código Penal c/c o
art. 29 (quando as pessoas se reúnem para a
praticar determinado ato – concurso de
pessoas) do mesmo Código.

JOSÉ MARIO BISPO SANTANA

• No tópico da transferência dos R$
5.000.000,00: sugerimos o indiciamento no
artigo 164, § 3º da Constituição Federal e
no artigo 148 da Constituição Estadual. (tais
dispositivos vedam a transferência de
recursos públicos estaduais para instituições
privadas).

SEBASTIÃO ALVES DA SILVA FILHO

• No tópico da Limpeza e desinfecção de
caixas d’água e caixas de esgoto: sugerimos
o indiciamento no art. 11, da Lei 8924/92
(improbidade administrativa).

• No tópico do Fracionamento de valores:
sugerimos o indiciamento no art. 319 do
Código Penal, artigos 4, 5, 6, 10, em seus
incisos V e VIII, no art. 11, I e no artigo 12,
II, III, todos da Lei 8429/92 c/c os artigos

89, 90, 91 e 93, da Lei 8.666/93 (lei de
licitações).

OTÁVIO REBOUÇAS FILHO

• No tópico da Limpeza e desinfecção de
caixas d’água e caixas de esgoto: sugerimos o
indiciamento no art. 5, da Lei 8924/92 - Crime de
omissão e negligência.

Diante do exposto, cumpre-nos apresentar as
seguintes recomendações às instituições elencadas
abaixo:

Ao Ministério Público Estadual:

• Que adote todas as medidas judiciais e
extrajudiciais a fim de apurar os fatos
denunciados no presente relatório. Caso
comprovadas as irregularidades, que os
envolvidos sejam obrigados a ressarcir o
Erário Público Estadual;

• Que proceda a minuciosa investigação das
supostas infrações cometidas pelos agentes
envolvidos nos processos irregulares citados
ao longo desse relatório, a fim de apurar
possíveis descumprimentos a um dos
princípios previstos na Constituição Federal,
em seu artigo 37, à Lei de Licitação nº.
8666/93, à Lei de Improbidade nº. 8429/92 e
ao Código Penal Brasileiro;

• Que faça o andamento e acompanhamento
dos Inquéritos Policiais instaurados para
apurar as responsabilidades nos episódios
relatados por esta CPI e que ainda estiverem
paralisados nos órgãos da Polícia Civil;

Ao Governo do Estado:

• Que realize uma auditoria nas contas da
Secretaria de Estado de Educação,
referentes à Gestão do Ex-Governador
José Ignácio Ferreira, a fim de
diagnosticar as irregularidades
realizadas no período respectivo;

• Que proceda o andamento dos processos
administrativos já abertos, referentes aos
episódios relatados por esta CPI;

• Que proceda a abertura de processo
administrativo nos casos em que este
procedimento ainda não tenha sido
instaurado;



Vitória-ES, quinta-feira, 13 de maio de 2004                                                                Diário do Poder Legislativo - 39

• Que melhore a forma de fiscalização e
controle interno dos atos praticados
pelos agentes públicos no Estado do
Espírito Santo, com a criação, inclusive,
de um órgão para exercer o papel de
“órgão corregedor e ouvidor” com
poderes para apurar supostas
irregularidades, aplicar penalidades e
ouvir reclamações, criticas e receber
denúncias em cada Secretaria.

• Que informe à Assembléia Legislativa,
por meio da Comissão de Finanças, as
decisões nos processos administrativos
em andamento na SEDU e relacionados
com os fatos narrados por esse relator, a
fim de tornar público as irregularidades
constatadas naquela Secretaria
(princípio da publicidade dos atos
administrativos);

• Que não emita nenhuma ordem de
pagamento de serviços prestados à
SEDU, que estão nos restos a pagar do
governo José Ignácio Ferreira, e que
foram investigados por esta CPI sobre
suspeita de irregularidades.

À Mesa Diretora:

• Que encaminhe o relatório final desta
CPI com cópia dos autos para o
Ministério Público Estadual e Federal;

• Que encaminhe o relatório Final desta
CPI para o Governo do Estado;

• Que encaminhe o relatório Final desta
CPI para a Polícia Federal;

• Que encaminhe o relatório Final desta
CPI para a Polícia Civil do Estado do
Espírito Santo;

• Que encaminhe o relatório Final desta
CPI para o Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo.

• Que encaminhe o relatório Final desta
CPI para o SINDIUPES.

• Que encaminhe o relatório Final desta
CPI para o Conselho Estadual de
Educação do Estado do Espírito Santo.

À Polícia Federal:

• Que, após o recebimento do relatório
final, apure possíveis irregularidades no
repasse de verbas da UNIÃO,
notadamente as relacionadas ao
FUNDEF.

Ao Ministério Público Federal:

• Que adote todas as medidas judiciais e
extrajudiciais que julgar pertinentes, a
fim de apurar possíveis irregularidades
no repasse de verbas da UNIÂO,
notadamente as relacionadas com o
FUNDEF.

Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo:

• Que apure os fatos que ainda não foram
objeto de análise por aquele órgão.

Palácio Domingos Martins, 03 de maio de 2004

___________________________________________
Deputada Mariazinha Velloso Lucas – PSDB

(presidente)
___________________________________________

_
Deputado Helder Salomão – PT (relator)

______________________________________
Luiz Carlos Moreira - PMDB

______________________________________
Fátima Couzi – PRTB

ATOS LEGISLATIVOS

RESOLUÇÃO Nº 2.172

Institui a “Medalha
Educador Capixaba
Renato Pacheco”.

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17,
inciso XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução  nº l.600, de 11 de dezembro de 1991,
promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º  Fica instituída a “Medalha Educador
Capixaba Renato Pacheco”, em homenagem aos
trabalhadores em educação do Espírito Santo.

Art. 2º A Medalha tem como objetivo prestar
homenagem aos educadores da rede pública estadual
que realizam um trabalho inovador, criativo e
transformador nas escolas públicas estaduais.


