
EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  DOUTOR  JUIZ  DA  1ª  VARA  FEDERAL  DA

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JOINVILLE, SANTA CATARINA (SC)

Procedimento Investigatório Criminal

Autos nº: 1.33.005.000455/2020-31

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  com  fundamento  no

procedimento  que  instrui,  embasa  e  íntegra  a  presente  peça  acusatória,  vem  oferecer

DENÚNCIA em face de

CARLITO  MERS,  ex-Prefeito  Municipal  de  Joinville,  SC  (2009/2012),

brasileiro,  natural  de  Porto  União,  SC,  nascido  em  16/09/1955,  filho  de

Regina Mers e Almiro Mers, casado, portador do RG n. 492.109 – SSP/SC e

do  CPF n.  248.327.079-49,  residente  na  Rua Guanabara,  765,  ap.  402,

Bloco 35 -  Guanabara,  Joinville/SC -  CEP 89207-299,  telefones:  1-  (47)

3436.5618, 2- (47) 9 9972.4453 e 3- (47) 9109.3925;

EDUARDO DALBOSCO, Secretário Secretaria de Planejamento, Orçamento

e  Gestão  -  SEPLAN (2009/2011)  e  Chefe  de  Gabinete  do  Prefeito

(2011/2012),  brasileiro,  natural  de  Guaporé,  RS,  nascido  em 22/12/1962,

filho de Marli Carolina Ziebell Dalbosco e Otolip Dalbosco, portador do RG n.

1.757.322 - SSP/DF e do CPF n. 446.564.160-53, endereço residencial no

Condomínio Residencial  Mônaco, Quadra 23, casa 22 – Jardim  Botânico,

Brasília/DF - CEP 71680-601, endereço profissional na Secretaria Especial

do Desenvolvimento Social  Esplanada dos Ministérios -  Departamento de

Inclusão Produtiva Urbana, Bloco C, 6º andar – Brasília/DF - CEP 70.046-

900, e telefones: 1- (61) 3367.0579, 2- (61) 9.9135.6580 e 3- (61) 2030.1188

- Secretaria Especial do Desenvolvimento Social;  

ADELIR  STOLF, Coordenador  Executivo  da  SEPLAN  (2009/2011)  e

Secretário  da  SEPLAN  (2011/2012),  brasileiro,  natural  de  Joinville,  SC,
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nascido  em  11/02/1973,  filho  de  Maria  de  Lourdes  Stolf  e  Harry  Stolf,

casado, portador do RG n. 2.275.758-9 - SSP/SC e do CPF n. 673.399.999-

49, residente na Rua Casimiro Slonczewiski, 173 - Aventureiro, Joinville/SC –

CEP 89225-610, Telefone(s): 1-  (47) 3467.8583, 2- (47) 9.9964.6914 e 3-

(47) 3145-5000 - Colégio Santo Antônio/Faculdade Inesa;

CARLA CRISTINA PEREIRA,  Diretora  da  Unidade  de  Coordenação  do

Projeto  (UCP) (2009/2012),  brasileira,  natural  de  Lages/SC,  nascida  em

04/08/1972, filha de Irani Terezinha Rodolfi Pereira e Alvai Manoel Pereira,

casada,  Servidora  Pública  Municipal  com  endereço  profissional  na  Rua

Hermann  August  Lepper,  n.  10,  bairro  Centro,  89221-005,  Joinville/SC;

residente  na  Rua  Visconde  De  Mauá,  2268,  Bloco:  B  –  Ap.  401,  Santo

Antônio, Joinville, SC - CEP: 89218-040 e na Rua Machado De Assis, 277,

América, Joinville-SC, Ap.202 - CEP: 89204-390;

ARIEL ARNI PIZZOLATTI, Secretário de Infraestrutura Urbana (2009/2012),

brasileiro, natural de Orleans/SC, nascido em 29/04/1955, filho de Lucy Do

Carmo  Batschauer  Pizzolatti  e  Ariel  Arno  Pizzolatti,  engenheiro,  casado,

portador do RG n. 223.967 - SSP/SC e do CPF n. 341.838.769-15, residente

na Rua Otto Boehm, 649, ap. 104 - Centro, Joinville/SC - CEP 89201-700,

Telefone(s): 1- (47) 38013955, 2- (47) 9.9974.0188 e 3- (47) 3433.1771;

GLAUCIANE PIFFER GONÇALVES, Presidente da Comissão Especial de

Aquisição – Contrato 305/2011 (2011) e Gerente da Unidade de Suprimentos

da Secretaria da Administração (2012);  - notificada sobre a possibilidade

de firmar ANPP, mas deixou transcorrer o prazo firmado pelo MPF;

EDU  JOSÉ  FRANCO,  empresário, Sócio-Administrador  e

Responsável  Técnico  da  empresa  PARALLELA  ENGENHARIA

CONSULTIVA LTDA.,  brasileiro,  natural  de  Curitiba,  PR,  nascido  em

09/11/1969, filho de Elzira Bressiani Franco e Duarte Franco, portador do RG

n.  42548839/SESP-PR e  do  CPF  n.  647.839.609-68,  residente  na  Rua

Martim Afonso, 2694, Apto 61, Champagnat, Curitiba, PR - CEP 80730-030 e

Rua Padre Anchieta, 1808, Ap 104, Bigorrilho –  Curitiba/PR - CEP 80730-

000;  Telefones:  1-  (41)  9.9995-7353  (Whatsapp);  2-  (41)  9.9109-2886

(Engenharia  Eco  Energy  Ltda);  3-  (41)  3023-9940  (Parallela  Engenharia
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Consultiva  Ss);  (71)  35614968;  e,  5-  (41)  9.9270-6768 (Quattur  Energias

Renováveis S/A);

RICARDO SUZUKI – engenheiro do Consórcio Cobrape/PBLM que prestou

serviço  de  apoio  a  supervisão  do  contrato  n.  305/2011  (2011/2012),

brasileiro, natural de São Paulo – SP, nascido em 20/09/1952, filho de Iwako

Ikeda Suzuki e Paulo Suzuki, casado, portador do RG n. 55007466-SSP/SP

e  n.  7939995-SSP/SC  e  do  CPF  n.  942.862.998-72,  residente  na  Rua

Prudente de Moraes, 610, 401 BLOCO 2, SANTO ANTÔNIO, JOINVILLE,

SC - CEP: 89218000, Telefones: 1- (47) 3227-4456 e 2- (47) 9.8851-1522

(Whatsapp)

JORGE  ELIZARDO  MIGUEL  FILHO  – engenheiro  do  Consórcio

Cobrape/PBLM  que prestou serviço de apoio a supervisão do contrato  n.

305/2011 (2011/2012),  brasileiro, natural de Ponta Grossa/PR, nascido em

07/06/1976,  filho  de  Maria  Alice  Barbosa  Miguel  e  Jorge  Elizario  Miguel,

portador  do  RG  n.  50074617-SESP/PR  e  do  CPF  n.  025.087.129-73,

residente na Rua Prudente de Moraes, 478, Ap 403 CB - Ipanema- Rio de

Janeiro/RJ -  CEP 22.420-040, na Rua Fernando Machado,  185,  América,

Joinville/SC,  Ap.  403  e  na  Rua  Voluntários  da  Pátria,  475,  Centro,

Curitiba/PR,  Telefones:  1-  (42)  91353951;  2-  (21)  22211883;  3-  (21)

66214659; 4- (21) 67023670; 5- 41 30784806; e, 6- 21 25075294; 

RODRIGO PINHEIRO PACHECO –  engenheiro Consórcio Cobrape/PBLM

que  prestou  serviço  de  apoio  a  supervisão  do  contrato  n.  305/2011

(2011/2012), brasileiro, natural de Curitiba/PR, nascido em 17/03/1976, filho

de  Roseli  Pinheiro  Pacheco  e  Álvaro  Benedito  Dos  Santos  Pacheco,

portador  do  RG  n.  62695757-SESP/PR  e  do  CPF  n.  018.976.339-63

residente na Rua Dos Estados 577 Água Verde - Ap 2, Curitiba/PR - CEP

80610040, Telefone: (41) 9.8857-4745.

pela prática dos fatos delituosos a seguir narrados.

 I  -  FATOS  CRIMINOSOS  RELACIONADOS  AO  CONTRATO  Nº

305/2011 

I.1 Da contextualização dos fatos criminosos investigados:
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Da  análise  conjunta  dos  documentos  constantes  do  Procedimento

investigatório Criminal nº 1.33.005.000455/2020-31, em especial, aqueles que acompanham o

relatório final  da CPI  do Rio Mathias,  realizada no âmbito da Câmera dos Vereadores de

Joinville,  SC, além  daqueles  produzidos  pelas  partes  nos  autos  da  ACP  nº  5012638-

29.2018.4.04.7201 e, a partir das normas de instrução para contratação de obras e serviços

de  engenharia  a  serem executados  com  recursos  do  Orçamento  Geral  da  União  (OGU)

vinculados ao Programas e Ações de Drenagem Urbana do Ministério das Cidades, inseridos

no  Programa de  Aceleração  do  Crescimento  –  PAC,  desvendou-se a  prática  de  diversos

crimes contra a administração pública local e federal, institucionalizada na Prefeitura Municipal

de Joinville,  SC, e coordenada por servidores públicos ocupantes de cargos de chefia na

Secretaria  de  Planejamento  e  Gestão  com  a  anuência  do  Chefe  do  Poder  Executivo

Municipal, em benefício de empresas privadas e de seus representantes, por intermédio da

formalização  indevida  do  Termo  de  Compromisso  nº  0351.026-16/2011  celebrado  com

Ministério das Cidades/CAIXA, e em função dele.

Isto porque, no ano de 2008, em razão do histórico de enchentes vivenciado

na cidade, o Município de Joinville,  representado pelo então Prefeito  Marco Antônio Tebaldi

(2005/2008),  contratou  o  Consórcio  Engecorps,  Hidrostudio  e  BRLi para  elaboração  do

anteprojeto  do  Plano  Diretor  de  Drenagem Urbana  da  Bacia  do  Rio  Cachoeira  –  PDDU

(contrato  423/2008),  custeado  por  recursos  provenientes  do  Contrato  de  Empréstimo  nº

1909/OC-BR,  com  o  Banco  Interamericano  de  Desenvolvimento  (BID),  no  valor  de  R$

2.800.000,00,  dentro  do Projeto  de Revitalização  e  Qualificação Ambiental  em Áreas das

Bacias Elementares dos Rios Cachoeira, Cubatão e Piraí – Projeto Viva Cidade.

Em  20/06/2008,  foi  firmado  o  Contrato  n.  250/2008  com  o  Consórcio

Cobrape e PBLM Consultoria Empresarial Ltda., com valor de R$ 2.766.845,74 (dois milhões,

setecentos e sessenta e seis  mil,  oitocentos e quarenta e cinco reais  e setenta e quatro

centavos), para prestar serviços de apoio ao gerenciamento da execução do Projeto Viva-

Cidade,  cuja  responsabilidade cabia  à  Secretaria  de Planejamento,  Orçamento  e  Gestão,

também custeados com os recursos provenientes do referido contrato de empréstimo com o

BID ( termo do contrato n. 250/2008).

Em 05/08/2008, o Município de Joinville, celebrou o Convênio nº 0001/2008

com o Tribunal de Contas de Santa Catarina – TCE, tendo por objeto o “apoio financeiro do

Município de Joinville ao Tribunal de Contas do Estado, para cobrir os custos de Execução da

auditoria financeira-operacional anual do Projeto de Revitalização Ambiental e Qualificação

Urbana  das  Bacias  Elementares  dos  Rios  Cachoeira,  Cubatão  e  Piraí  –  VIVA CIDADE,
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financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, conforme previsão contida

na Cláusula 5.02, das Disposições Especiais do Contrato de Empréstimo 1909//OC-BR, sob a

responsabilidade  operacional  da  Secretaria  de  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão,  nos

moldes exigidos por aquela instituição.”

No ano de 2010, o Município de Joinville foi considerado elegível na segunda

etapa do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2, em razão do nº de habitantes (cf.

Portaria Mcid 229/2010 de 11/05/2010). Para participar da seleção das propostas, visando a

captar recursos da União para custear  obras de infraestrutura,  o então Prefeito  Municipal

CARLITO MERS apresentou Carta Consulta 1346.3.1006/2010 ao Ministério das Cidades -

MCidades  contendo  três  propostas  que  previam  ações  necessárias  para  a  ampliação  e

melhoria dos sistemas de drenagem urbana do município.

Tais propostas foram escolhidas e formuladas no âmbito da Secretaria de

Planejamento, Orçamento e Gestão, dentre aquelas que integravam os estudos constantes do

Plano Diretor de Drenagem Urbana da Bacia do Rio Cachoeira – PDDU, o qual ainda estava

em fase de elaboração, com a concordância do Prefeito.

Em  11/11/2010, o Ministério das Cidades publicou a Portaria nº 534/2010,

que divulgou a seleção da proposta da obra do Rio Mathias, bem como a Portaria 646/2010,

que continha um calendário que deveria ser cumprido pelo Município, no qual foi estabelecido

que a primeira medição da obra teria de ocorrer em até 12 meses após a formalização

do termo de compromisso.

De acordo com o PDDU, os trabalhos iniciaram-se em setembro de 2008 e

tiveram sua fase de avaliação, estudos e dimensionamento finalizada em dezembro de 2010,

com  a  apresentação  de  um  conjunto  de  relatórios  contendo  os  resultados  obtidos  e  a

proposição das medidas e obras a serem implantadas pela Prefeitura Municipal de Joinville

(PDDU - tomo 1/texto).

Logo,  na  fase  da  seleção  das  propostas  dos  Municípios  elegíveis  pelo

Ministério das Cidades -  MCidades, existiam, em andamento, apenas os estudos preliminares

constantes do Plano Diretor de Drenagem Urbana da Bacia do Rio Cachoeira – PDDU, o qual

abrange, o total de 20 obras, dentre elas a de Macrodrenagem da Sub-bacia do Rio Mathias,

que desemboca no Rio Cachoeira.

A gestão do Projeto de Revitalização Ambiental e Qualificação Urbana em

áreas das Bacias Elementares dos Rios Cachoeira, Cubatão e Piraí – Viva Cidade cabia à

Secretaria de Planejamento e Gestão da Prefeitura - SEPLAN, na qual foi criada uma unidade
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de  coordenação  exclusiva  para  o  desenvolvimento  do  projeto,  cuja  coordenadora  era  a

engenheira CARLA CRISTINA PEREIRA.

Concluída a fase de seleção das propostas em Brasília, em janeiro de 2011,

o então secretário  de planejamento e  gestão EDUARDO DALBOSCO  foi  deslocado para

Chefia de Gabinete do Prefeito, assumindo o cargo de Secretário o seu então coordenador

executivo ADELIR STOLF,  o qual manteve a engenheira CARLA CRISTINA PEREIRA na

coordenação da UCP do Projeto Viva Cidade.

Neste cenário, com o fim de viabilizar o repasse de recursos da União por

meio  do  referido  Termo  de  Compromisso  -  TC,  o  Município  atualizou  o  seu  Plano  de

Aquisições com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, incluindo a contratação

de  consultoria  para  elaboração  do  projeto  executivo  para  a  obra  do  Rio  Mathias,  e em

31/03/2011,  a  Secretaria  de Administração,  por  meio da  Portaria  013/2011, subscrita  pelo

Secretário de Administração à época, Márcio Murilo Cysne, nomeou a Comissão Especial de

Aquisição para  contratação  de  serviços  de  empresa  especializada,  com  os  objetivos  de

consolidação dos estudos existentes e de elaboração de projetos executivos para as obras de

macrodrenagem  na  sub-bacia  do  Rio  Mathias,  composta  por  GLAUCIANE  PAIFFER

GONÇALVES, Presidente, e pelos membros,  Clarkson Wolff,  CARLA CRISTINA PEREIRA,

Raquel Francine Welter e Giampaolo Marchesini.

A  empresa  PARALLELA  ENGENHARIA  CONSULTIVA  LTDA.,

apresentou sua Proposta Técnica Completa - PTC à Secretaria de Administração, no

dia 16/05/2011, em atendimento à Solicitação de Proposta — SDP N° 65/2011, feita

pela referida Comissão, posto consagrada vencedora, pelo critério da melhor técnica e

preço, no referido certame, conforme art. 42, §6º, da Lei de Licitações.

Em 25/08/2011, o Município de Joinville, SC, por intermédio de EDUARDO

DALBOSCO,  atualizou  o  seu  Plano  de  Aquisições  com  o  Banco  Interamericano  de

Desenvolvimento – BID, para incluir a contratação de consultoria para elaboração do projeto

executivo  e obtenção das licenças ambientais  para  a obra do Rio  Mathias  (e-mail  BID –

Eduardo Dalbosco).

Transcorrido mais de um ano de ter sido, fraudulentamente, selecionada pelo

Ministério  das  Cidades  a  obra  do  Rio  Mathias,  como  não  havia  um projeto  básico  para

executar a obra com recursos da União, foi firmado o Contrato n° 305/2011, em 12/12/2011,

entre o Município de Joinville-SC e a empresa PARALLELA Engenharia Consultiva SSA., no

valor  de  R$  2.043.037,07,  mediante  pagamento  pelo  regime  de  execução  indireta  de

empreitada por “preço global”. (Ctr 305/2011).
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 Pois bem. Conforme se extrai dos arts. 4º e 5º da Portaria Mcid 229/2010,

sem  prejuízo  dos  critérios  constantes  dos  manuais  específicos  dos  Programas  e

Ações/Modalidades  do  MCIDADES, seriam  priorizadas  as  intervenções  urbanas  que

possuíssem projeto básico de engenharia pronto ou em estágio avançado de preparação

para  o  atendimento  das  propostas  apresentadas  nas  Ações/modalidades  de  Drenagem

Urbana e Manejo das Águas Pluviais pelos municípios, e,  na falta do projeto básico,  as

propostas poderiam,  no momento da etapa de seleção,  ser  atendidas com recursos para

elaboração de estudos, planos e projetos, a critério do MCIDADES, entretanto, não teriam

assegurados os recursos para implementação das obras naquele processo de seleção.

Neste  contexto,  importa  esclarecer  que  o  Manual  de  Instruções  para

Contratação e Execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades Projetos inseridos

no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, estabelece critérios e diretrizes a serem

observadas pela  Mandatária (CEF), Município e licitantes para aprovação e execução do

programa  e  define  os  conceitos  de  Estudo  Preliminar,     Estudo  de  Concepção,  Estudo  de

Viabilidade ou Anteprojeto, assim como de Projeto Básico e Projeto Executivo, conforme art.

6º, IX e X, da Lei nº 8.666/93, nos seguintes termos:

I) Estudo Preliminar, Estudo de Concepção, Estudo de Viabilidade ou

Anteprojeto: peças  técnicas  utilizadas  para  justificar  a  alternativa  adotada  baseada  em

análise que contemple minimamente aspectos técnicos, econômicos, sociais e ambientais.

II)  Projeto  Básico (Art.  6º,  IX,  Lei  nº  8.666/93):  conjunto  de  elementos

necessários  e  suficientes,  integrado  por  desenhos,  memoriais  descritivos,  especificações

técnicas, orçamento de referência, cronograma de execução e por outros elementos técnicos

necessários  para  caracterizar,  com o  nível  de  precisão  adequado,  a  obra  ou serviço,  ou

complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos

estudos  técnicos  preliminares,  que  assegurem  a  viabilidade  técnica e  o  adequado

tratamento do impacto ambiental do empreendimento,  e que possibilitem a avaliação do

custo da obra e a indicação dos métodos e do prazo de execução. As normas da ABNT

devem  ser  seguidas  e,  na  inexistência  destas,  devem  ser  adotadas  outras  referências

bibliográficas especializadas.

III)  Projeto  Executivo  (Art.  6º,  X,  Lei  nº  8.666/93):  Detalhamento  das

soluções  do  Projeto  Básico,  ou  dos  seus  componentes,  constituído  pelo  conjunto  dos

elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as

normas pertinentes da ABNT e, na inexistência destas, de outras referências bibliográficas

especializadas.
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IV)  Projeto  Técnico:  Forma  geral  para  denominar  projeto  básico  ou

executivo.

O  anexo  2  do  referido  manual,  especifica  e  conceitua  a  documentação

técnica  exigida  pelo  programa  e  estabelece,  no  item  1.2.,  que  os  estudos  preliminares

deveriam conter, no mínimo, orçamento de referência detalhado, com o custo global da obra,

não sendo admitidas apropriações genéricas ou imprecisas, bem como a inclusão de itens

sem previsão de quantidades (subitem ‘f’); e cronograma e prazo de execução, com previsão

de períodos que possam comprometer o andamento normal da obra (subitem ‘g’). Já, no item

1.3, especifica os elementos que deverão constar do Projeto Básico em consonância com o

inc. IX, do art. 6º, da Lei n. 8.666/93.

Daí, tendo em vista os requisitos da fase de seleção das propostas previstos

no Manual de Instruções do PAC2, conclui-se que os documentos referentes à obra do Rio

Mathias  apresentados  pelo  município  ao MCidades  não  se  caracterizavam como estudos

preliminares, muito menos como projeto básico.

Em  24/11/2011,  foi celebrado o  Termo de Compromisso - TC n. 0351.026-

16/2011, entre o Município de Joinville  e o Ministério  das Cidades,  com interveniência da

Caixa Econômica Federal (CEF), subscrito por  Carlito Mers (Compromissário) e  Roney de

Oliveira Granemann (Compromitente), cujo objeto consistia na  transferência dos recursos

da União visando à execução da obra de Macrodrenagem da sub-bacia do Rio Mathias,

vinculada  às  instruções  ao  Programa  de  Drenagem  Urbana  e  Controle  de  Erosão

Marítima e Fluvial,  Ação Drenagem, com  implantação de galerias nas ruas Nove de

Março,  Visconde  de  Taunay,  XV  de  Novembro  e  Otto  Bohen  e  reservatórios  de

amortecimento, sendo previstos recursos da ordem de R$ 65.207.942,04 provenientes do

orçamento da União.

Importa observar que a eficácia do termo de compromisso, conforme sua

cláusula  2ª,  estava  condicionada  à  apresentação  de  projetos  executivos,  licenças

ambientais e titularidade da área de intervenção pelo Município, no prazo de apenas 18

dias, contados da sua assinatura, por isso a necessidade de já haver um projeto básico

concluído  ou,  pelo  menos,  em  estágio  avançado  de  elaboração  no  momento  da  sua

formalização.

Ocorre  que,  entre  11/11/2010  e  24/11/2011,  ou  seja,  no  período

compreendido entre a publicação da seleção da proposta da obra do Rio Mathias para ser

contemplada  com os recursos do  PAC e  a  formalização  do  termo de  compromisso,  não

existia projeto básico, muito menos projeto executivo sendo elaborado, uma vez que a
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contratação  de  empresa  projetista  (Parallela)  ocorreu  somente  em  12/12/2011,  após  a

assinatura do referido termo, tendo sido a ordem de serviço emitida em 13/12/2011, para

início dos trabalhos em 15/12/2011.

Como  se  não  bastasse  a  inexistência  de  projeto  básico  quando  da

formalização do termo de repasse de recursos da União ao município, de acordo com relatório

de fiscalização realizada pela CGU, bem como com o apurado na perícia realizada nos autos

da ACP nº 5012638-29.2018.4.04.7201 (Laudo Técnico Judicial), o “projeto executivo”, objeto

do contrato 305/2011, elaborado pela PARALLELA, que foi recebido, aprovado e pago pelo

Município,  além  de  apresentar  planilha  orçamentária  contendo itens  com  custos

superfaturados, nem básico era, visto que não continha “os elementos essenciais necessários

e suficientes que possibilitassem a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos

e  do  prazo  de  execução”,  muito  menos  o  detalhamento  do  “conjunto  dos  elementos

necessários e suficientes à execução completa da obra”, exigências do art. 6º, IX e X, da

Lei de Licitações.

Das cláusulas 5ª e 6ª do Termo de Compromisso, extrai-se que a liberação

dos  recursos  financeiros  seria  realizada,  desde  que  cumpridas  as  exigências acima

explicitadas,  após a autorização para o início das obras/serviços pela CEF,  a partir  da

finalização  do  processo  de  análise  pós-contratual.  Entretanto,  conforme se  depreende  da

vasta documentação que instrui e fundamenta a presente exordial acusatória, a liberação dos

recursos financeiros foi realizada pela Caixa Econômica Federal – CEF, sem que existisse

projeto técnico completo e detalhado, cf. art. 6º, X, Lei nº 8.666/93.

O não cumprimento de todos os itens previstos nos incisos IX e X do art. 6º

na Lei 8.666/93 deu início a uma contratação onerosa para o Erário,  fazendo com que a

população pague mais caro para obter benfeitorias públicas,  muitas vezes com qualidade

aquém das obtidas pelo meio privado por um menor custo - e que permanecem até os dias

atuais com custo e prazo de conclusão indefinidos - , em benefício de empresas privadas e de

seus representantes legais.

Assim, a partir da constatação da formalização do termo de compromisso em

desacordo com as regras estabelecidas nos Programas e Ações/Modalidades de Drenagem

Urbana  e  Manejo  de  Águas  Pluviais  do  MCidades,  foi  possível  desvendar  a  prática  de

diversos crimes contra a administração pública local e federal,  institucionalizada dentro da

Prefeitura Municipal de Joinville, SC, pelo então Prefeito CARLITO MERS e coordenada por

servidores públicos ocupantes de cargos de chefia, conforme se demonstrará.
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I – DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – ART. 299 do CP 

CARLITO  MERS,  em  conluio  e  unidade  de  desígnios  com  EDUARDO

DALBOSCO,  ADELIR  STOLF  e CARLA  CRISTINA  PEREIRA,  prevalecendo-se  dos

respectivos cargos, nos dias próximos que antecederam a 11/11/2010 (data da publicação da

Portaria nº 534/2010, que divulgou a seleção da proposta da obra do Rio Mathias),  fizeram

inserir  declaração falsa ou diversa da que devia constar,  no  laudo de análise registrado no

Processo  nº  800000.041691/2010-65,  referente  aos  procedimentos  de  seleção  da  Carta

Consulta 1346.3.1006/2010, elaborado no âmbito do MCidades, na fase final de seleção das

propostas (cf.  Ofício nº 681/2021/CGGI AECI/AECI-MDR),  com o fim de alterar  a verdade

sobre fato juridicamente relevante, qual seja a  existência de projeto básico em  agosto de

2010,  com  anotação  de  responsabilidade  técnica,  para empreendimento  que  possuía

funcionalidade plena.

De acordo com o Laudo da Carta Consulta1346, encaminhado ao MPF pelo

Ministério do Desenvolvimento Regional (antigo Ministério das Cidades) por meio do Ofício

684/2021/CGGI AECI-MDR, na proposta referente à obra do Rio Mathias, foram apresentados

diversos documentos como  projeto básico,  que teria sido elaborado em  agosto de 2010,

ART  (anotação  de  responsabilidade  técnica)  dos  responsáveis  pelo  projeto e  a

informação de que o projeto não previa alguma técnica construtiva não convencional, que

o  empreendimento  apresentava  plena  funcionalidade e  não dependia de  outro  para

plena funcionalidade.
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Após a análise técnica da documentação referente à obra do Rio Mathias,

apresentada na fase de seleção das propostas ao MCidades, a inexistência de projeto básico

não  passou  despercebida pelo  Coordenador  da  Gerência  de  Filial  de  Desenvolvimento

Urbano e Rural da CEF Mário Ivo Berni Ramos que, logo em fevereiro de 2011, constatou que

o  empreendimento  não  possuía  “Projeto  Básico  de  Engenharia  (plantas  e  detalhes

construtivos,  memorial  e  especificações,  orçamentos  detalhado  com memória  de  Cálculo,

cronogramas e informações complementares)”, e, ainda, “não apresentava funcionalidade em

maré alta e nem baixa”, cf. Ofício 1088/2011 CEF.

Extrai-se  do relatório  do sistema de acompanhamento PAC – Gestão do

PAC, elaborado pela CEF, que:  “em 12/7/2011: foi apresentado apenas o estudo preliminar

com diversas falhas de estudos e cálculos, bem como inconsistência na avaliação do custo-

benefício  da  obra.  A SEPLAN  e  autor  do  estudo  estavam  cientes. Aguardava-se  a

elaboração  do projeto  básico,  a  ser  contratado  com recursos  BID.”(PAC Etapas  –  Rio

Mathias, p.3).

 Daí  que,  em  2010,  foram  apresentadas  ao  Ministério  das  Cidades,  a

planilha  orçamentária,  o  cronograma  físico-financeiro,  memorial  de  cálculo e,  ainda,  a

Anotação de Responsabilidade Técnica-ART, peças integrantes do PDDU, como se projeto

básico  fosse,  visando  a  atrair  recursos  federais  para  o  município,  o  que  foi,  inclusive,

reconhecido pelos  acusados  EDUARDO DALBOSCO e  CARLA CRISTINA PEREIRA,  na

audiência de 18/02/2021 da CPI do Rio Mathias.

Conforme relatou EDUARDO DALBOSCO à CPI do Rio Mathias, em 2010,

ele era o Secretário do Planejamento e também quem coordenava o PAC em Joinville, SC, e,

dada a boa situação fiscal do país, foram levados à seletiva de projetos do PAC em Brasília os

projetos  de  três  bacias  de  drenagem  que  existiam  em  andamento  no  Plano  Diretor  de

Drenagem Urbana, dentre elas, a do Rio Mathias, que foi a obra escolhida pelo Ministério das

Cidades para receber recursos do PAC. Declarou que ele e a engenheira CARLA reuniram os

documentos das bacias, cujos estudos estavam prontos, e os apresentaram como um projeto

básico em Brasília,  contendo as orientações mais importantes a serem efetuadas na Sub-

bacia do Rio Mathias e que constavam como prognóstico do PDDU. Tais informações foram

confirmadas  por CARLA  CRISTINA  PEREIRA  à  CPI  do  Rio  Mathias  na  reunião  de

18/02/2021.

Pois  bem,  no dia  24/11/2011,  foi  celebrado  o  Termo de  Compromisso

0351.026-16/2011 entre o Município de Joinville e o Ministério das Cidades, no valor total de

R$ 65.207.942,04,  para custear a obra de Macrodrenagem do Rio Mathias. Esta celebração
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foi  firmada  pelo  Prefeito  CARLITO  MERS  e ADELIR  STOLF,  como  testemunha,  pelo

município, e Roney de Oliveira Granemann como representante da CEF, cientes de que não

havia projeto básico concluído ou em estágio avançado de elaboração e que nem sequer

havia sido contratado pelo Município, bem como de que a proposta apresentada não possuía

consistência  técnica,  funcionalidade  plena,  custos  e  cronogramas  definidos como

fizeram  constar  no Laudo  da  Carta  Consulta  1346 e  que,  portanto,  não  atendia  às

condições de enquadramento exigidas no respectivo Manual de Instruções para Contratação e

Execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades - Projetos inseridos no Programa

de Aceleração do Crescimento – PAC.

A imprescindibilidade da existência de um projeto básico para formalização

do termo de compromisso se refletiu no prazo de apenas 12 meses após a formalização do

termo de compromisso, ou seja, até 24/11/2012, para que fosse realizada a primeira medição

da obra e, consequentemente, o primeiro repasse de verba da União para o Município custeá-

la,  visto que a execução de uma obra de grande magnitude,  como a de macrodrenagem

urbana  que  atravessa  o  centro  da  cidade,  com  todos  os  reflexos  econômicos/sociais

decorrentes dos transtornos esperados para sua realização, não seria viável neste prazo, se

se considerar a necessidade de elaboração de projeto básico e executivo com o nível de

detalhamento  exigido  tanto  pela  lei  de  licitações  vigente  à  época,  como pelo  manual  de

instruções do programa ao qual a contratação estava vinculada, e, ainda, realizar processo

licitatório, começar a executar a obra para só então realizar a 1ª medição (Portaria 646/2010).

Neste  contexto,  vale  ressaltar  que,  embora  estivesse previsto no referido

manual de instruções do Ministério das Cidades, em seu item 7, a possibilidade de serem

assinados  Termos  de  Compromisso  com  cláusulas  suspensivas nas  hipóteses  em que  o

projeto básico e/ou licença ambiental não tivessem ainda sido aprovados, tais cláusulas foram

previstas para fatos  supervenientes ao  projeto básico pronto ou em estágio avançado de

preparação, que impedissem a consecução do seu objeto no prazo acordado e não para

projetos  básicos  inexistentes,  porquanto  tal  inexistência  era  fato  antecedente,  logo  o  TC

0351.026-16/2011  foi  celebrado e  teve  sua  vigência  prorrogada  pelo  MCidades  (Portaria

MCidades  193/2012  e  Ofício  1387/2012  DDCDT/SNSA/Mcidades),  em desacordo  com as

regras previstas no Manual de Instruções para Contratação e Execução dos Programas e

Ações  do  Ministério  das  Cidades  Projetos  inseridos  no  Programa  de  Aceleração  do

Crescimento  –  PAC  (item  15),  bem  como  com  a Cláusula  16ª  do  próprio  Termo  de

Compromisso.
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Assim agindo,  CARLITO MERS,  em conluio e unidade de desígnios com

EDUARDO DALBOSCO, ADELIR STOLF e CARLA CRISTINA PEREIRA, prevalecendo-se

dos respectivos cargos, praticaram a conduta estampada no art.  299,  parágrafo único,  do

Código Penal, ao fazerem inserir  declaração falsa ou diversa da que devia constar no laudo

de análise registrado no Processo nº 800000.041691/2010-65, referente aos procedimentos

de seleção da Carta Consulta 1346.3.1006/2010, elaborado no âmbito do MCidades na fase

final  de seleção das propostas (Ofício nº 681/2021/CGGI AECI/AECI-MDR),  com o fim de

alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja a existência de projeto básico

em  agosto de 2010, com  anotação de responsabilidade técnica, para empreendimento que

possuía funcionalidade plena.

Os  elementos  informativos  e  probatórios  irrepetíveis  coligidos  nos  autos,

corroborados pelos depoimentos prestados pelos acusados EDUARDO DALBOSCO, ADELIR

STOLF  e  CARLA CRISTINA PEREIRA,  ocupantes  de cargos de chefia  da Secretaria  de

Planejamento,  Orçamento  e  Gestão  à  CPI  do  Rio  Mathias  (reuniões  de  08/02/2021  e

18/02/2021),  de  onde  se  depreende  que  foram  eles  os  responsáveis  pela  escolha  e

formulação  das  propostas  levadas  pelo  Município  ao  Ministério  das  Cidades,  a  partir  de

documentos constantes do Plano Diretor de Drenagem Urbana da Bacia do Rio Cachoeira –

PDDU, com a aprovação do então Prefeito CARLITO MERS, uma vez de que todos os atos

decisórios que resultaram nessa atividade delituosa foram de sua lavra, pois a ele competia,

exclusivamente, a decisão de encaminhamento ou não da proposta fraudulenta para concorrer

à seleção do Programa de Drenagem Urbana do referido Ministério.

Destaque-se, inclusive, que sem a participação do alcaide, nenhum dos

delitos aqui narrados teriam ocorrido, na medida em que ele detinha poder hierárquico

sob os servidores do município, bem como a última palavra na prática dos atos de

gestão relativos aos recursos federais por ele buscados junto ao MCidades.

II  –  DO CRIME DE RESPONSABILIDADE –  art.  1°,  inciso  I,  do

Decreto-Lei n° 201/1967 

CARLITO MERS, então Prefeito de Joinville, desviou valores públicos, entre

dezembro de 2011 a dezembro de 2012, cuja posse obteve em razão do cargo que ocupava,

em proveito da empresa PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. e do CONSÓRCIO

COBRAPE/PBLM e de seus representantes, atuando em conluio e unidade de desígnios com

EDUARDO  DALBOSCO,  Chefe  de  Gabinete  do  Prefeito;  ADELIR  STOLF,  Secretário  da
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SEPLAN,  CARLA CRISTINA PEREIRA,  Coordenadora  Executiva  da  UCP –  Projeto  Viva

Cidade,  ARIEL  ARNO  PIZZOLATTI  Secretário  de  Infraestrutura  Urbana, GLAUCIANE

PAIFFER  GONÇALVES,  Presidente  da  Comissão  Especial  de  Aquisição  e  Gerente  da

Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração, EDU JOSÉ FRANCO, Responsável

legal  e  técnico  da  empresa  PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.,  RICARDO

SUZIKI,  JORGE  ELIZARDO  MIGUEL  FILHO  e  RODRIGO  PINHEIRO  PACHECO,

engenheiros da equipe do Consócio Cobrape/PBLM, POR MEIO DA PRÁTICA DE   FRAUDES

CONTRATUAIS, durante a execução dos contratos n. 305/2011 e n. 250/2008.

Contudo, forçoso reconhecer a incidência da prescrição dos crimes de 

fraude contratual no caso, por força do que dispõe o art. 109, IV, do Código Penal. 

Sem  prejuízo,  registra-se  que  toda  a  exposição  fática  dos  crimes  é

necessária para  descrever  a  forma  pela  qual  se  deu  o  desvio  de  recursos  públicos  ora

denunciados, uma vez que o desvio de verbas públicas em favor de empresa particular se deu

por meio de fraudes contratuais. Senão vejamos:

Aqui teríamos a hipótese de concurso de crimes entre o crime do artigo 1º, I

do  Decreto-lei  201/67  com  aqueles  previstos  na  Lei  8666/93,  que  não  se  configura  no

presente caso por força da prescrição, que fulmina a punibilidade dos crimes previstos na Lei

de Licitações. Mas o crime de desvio previsto no Decreto-lei 201/67 persiste e passa a ser

narrado abaixo. 

II.1 – Desvios de verba pública por meio de superfaturamentos do

contrato 305/2011 – Art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei n° 201/1967 c.c. art. 92 da Lei

n. 8666/93, este último já prescrito, conforme indicado nos parágrafos acima

No dia  04/07/2012,  CARLITO MERS,  ADELIR STOLF, CARLA CRISTINA

PEREIRA, ARIEL ARNO PIZZOLATTI e GLAUCIANE PAIFFER GONÇALVES possibilitaram

e  admitiram modificação  contratual  e  a  obtenção  de  vantagem  indevida  dela  decorrente,

consistente no 2º aditivo do contrato nº 305/2011, no valor de R$ 441.600,00 (quatrocentos e

quarenta e um mil e seiscentos reais) em favor da empresa Parallela Engenharia Consultiva

Ltda. e de seu representante legal, durante a execução do contrato celebrado com o Município

de Joinville,  SC,  sem autorização em lei,  no ato convocatório  da licitação (Solicitação de

Proposta — SDP N° 65/2011), ou no respectivo instrumento contratual (contrato 305/2011).
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Além  disso,  no período  compreendido  entre  12/12/2011 e  31/12/2012,

(respectivamente,  data da contratação da empresa PARALLELA e data  final do mandato do

Prefeito),  CARLITO MERS, EDUARDO DALBOSCO, ADELIR STOLF,  JORGE ELIZARDO

MIGUEL FILHO  e CARLA CRISTINA PEREIRA possibilitaram e admitiram a obtenção de

vantagem indevida, no montante de R$ 2.549.167,35 (dois milhões, quinhentos e quarenta e

nove mil,  cento e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos), inclusive, prorrogações

contratuais, em favor da empresa PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. e de seu

responsável  legal  EDU JOSÉ FRANCO,  ao aprovarem e pagarem por um projeto técnico

especializado de engenharia incompleto e que apresentava diversas inconsistências, como se

projeto executivo completo e detalhado fosse, e com planilha orçamentária superfaturada para

ser  licitada  pelo  Município,  sem  autorização  em  lei,  no  ato  convocatório  da  licitação

(Solicitação de Proposta — SDP N° 65/2011), ou no respectivo instrumento contratual e em

desacordo com o disposto no art. 76 da Lei 8.666/93.

Por sua vez, EDU JOSÉ FRANCO, Sócio-Administrador e Responsável pela

empresa  PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.  concorreu  para  a  obtenção  de

vantagem indevida e, ainda, beneficiou-se, injustamente, das prorrogações contratuais a que

deu causa.

Explica-se:

II.1.1  –  Do  superfaturamento  decorrente  do  2º  aditamento

contratual:

Foi  firmado  o  Contrato  n°  305/2011  (12/12/2011)  entre  o  Município  de

Joinville-SC,  representado  por  ARIEL  PIZZOLATTI e  ADELIR  STOLF,  atuando  como

Secretários  de  Infraestrutura  e  de  Planejamento  e  Gestão,  e  a  empresa  PARALLELA

Engenharia  Consultiva  SSA.,  representada  pelo  seu  sócio-administrador  e  responsável

técnico, EDU JOSÉ FRANCO, no valor de R$ 2.043.037,07 (dois milhões, quarenta e três mil,

trinta e sete reais e sete centavos), mediante pagamento pelo regime de execução indireta de

empreitada por “preço global”,  custeado com recursos municipais, provenientes do Contrato

de Empréstimo nº 1909/OC-BR celebrado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento

(BID),  que  teve  por  objeto  a  contratação  de  serviços  de  consultoria  para:  (i)  revisão  e

consolidação dos estudos existentes no Plano Diretor de Drenagem Urbana da Bacia do

Rio Cachoeira  -  PDDU; (ii)  elaboração do projeto executivo  das obras  indicadas na

Bacia do Rio Mathias e os (iii) estudos técnicos/ambientais para obtenção de licenças
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que permitissem a licitação das obras (cf. Contrato 305-2011, apêndice A – Descrição dos

Serviços)”.

Esta  contratação  foi  subdividida  em  6  etapas  e  12  produtos,  conforme

cláusula 6.4, os quais foram aprovados pela Coordenadora Executiva da UCP – Unidade de

Coordenação  do  Projeto  Viva  Cidade, CARLA  CRISTINA  PEREIRA,  após  análise  dos

engenheiros  Jorge  Elizardo  Miguel  Filho e Rodrigo  Pinheiro  Pacheco, representando  o

Consórcio  Cobrape/PBLM (cf.  docs.  aprovação  SEPLAN  e  Cobrape/PBLM),  autorizando,

assim, o levantamento do valor acordado pela projetista.

Data entrega – aprovação Produto Valor

20/12/2011 – 27/12/2011 1)  Plano  de  Trabalho
Consolidado - PTCo

R$ 102.151,86

29/02/2011 – 29/02/2012
2)  Descrição  do  sistema  e
Definição  dos  Parâmetros
Básicos do Projeto - RP03

R$ 306.455,55

14/03/2012 – 30/03/2012 3) Programação dos Trabalhos
de Campo - RP02

R$ 102.151,86

15/03/2012 – 28/03/2012 4) Projeto Conceitual - RP04 R$ 102.151,86

15/03/2012 – 29/03/2012 5) Estudos Ambientais - RP05 R$ 102.151,86

29/03/2012 – 10/04/2012 6) Estudos Ambientais II-RP06 R$ 204.303,70

23/11/2012- 29/07/2013 7) Estudos Ambientais Finais -
RP07

R$ 204.303,70

15/05/2012- 23/05/2012 8)  Caderno  de  Especificações
Técnicas Construtivas - RP08

R$ 306.455,55

15/05/2012 – 23/05/2012 9)  Quantidade  de  Materiais,
Serviços e Orçamentos - RP09

R$ 102.151,86

15/05/2012 – 23/05/2012 10)  Cronograma  de
implantação da Obra - RP10

R$ 102.151,86

28/05/2012 – 06/06/2012 11) Relatório Final Preliminar -
RP11

R$ 102.151,86

03/07/2012 – 05/09/2012 12) Relatório Final RP12 R$ 748.055,53 (R$ 306.455,55
+ 2º aditivo: R$ 441.600,00)

06/2013 13)  Relatório  Final
complementar  –  análise  de
riscos

 17/37



Desde o início da análise da documentação pertinente ao anteprojeto

da obra (PDDU) pela CEF e até mesmo antes da entrega do primeiro relatório/produto

ao município pela projetista (RP01- Plano de Trabalho Consolidado-PTC), o Prefeito

CARLITO MERS e  a  equipe da SEPLAN,  que  coordenava o  desenvolvimento  do

projeto  da  obra  do  Rio  Mathias,  composta  pelo  seu  então  Secretário  Eduardo

Delbosco,  pelo  à  época  Diretor  Executivo  ADELIR  STOLF,  pela  Coordenadora

Executiva da UCP  CARLA CRISTINA PEREIRA,  e pelo engenheiro Jorge Elizardo

Miguel  Filho, coordenador  local  do  Consórcio  Cobrape/PBLM,  contratado  pelo

município para prestar serviços de apoio à UCP/SEPLAN no gerenciamento do projeto

Viva Cidade, foram alertados pelo coordenador do TC da CEF, Mario Ivo Berni Ramos,

em 16/12/2011, de que a  planilha do orçamento geral da obra ainda necessitava de

diversas  adequações  imprescindíveis  à  sequência  dos  trabalhos,  em  especial,  a

inclusão  do  dique de  contenção e  a  elaboração  do  estudo de maré,  conforme

comprovam os ofícios  Of. 7920 CVJ-CEF, de  11/01/2012; Ofício-CEF 1088/2011, de

23/09/2011,  e  Ofício-CEF  676/2012,  de  05/07/2012,  encaminhados  pela  CEF  à

SEPLAN.

De acordo com o Manual de Instruções para Contratação e Execução

dos Programas e Ações do Ministério das Cidades Projetos inseridos no Programa de

Aceleração do Crescimento – PAC, ANEXO 2, item 1.2, a documentação referente ao

projeto  Básico  da  obra  de  Macrodrenagem do  Rio  Mathias,  que  deveria  ter  sido

apresentada à CEF, incluía orçamento de referência detalhado, com o custo global da

obra fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos levantados a partir

do conteúdo do memorial de cálculo e do memorial descritivo,  não sendo admitidas

apropriações genéricas ou imprecisas, bem como a inclusão de itens sem previsão de

quantidades,  além de cronograma e prazo de execução,  com previsão de períodos

que pudessem comprometer o andamento normal da obra.

Pois  bem,  no  dia  25/05/2012,  após  a  apresentação  de  9  dos  12

produtos  contratados,  faltando  apenas  os  estudos  ambientais  finais  (RP07)  e  os

relatórios finais (RP11 e RP12), o Coordenador do Termo de Compromisso da CEF,

Mário  Ivo  Berni  Ramos,  mais  uma  vez informou  que  da  análise  dos  projetos

apresentados  àquela  instituição  “foram  verificados  que  para  que  a  solução  de
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engenharia proposta seja implementada serão necessárias intervenções na bacia do

Rio  Cachoeira.  Estas  compreendem a  construção  de  um dique  e  comportas  nos

acessos  a  outras  áreas  de  bacias  adjacentes.  Os     projetos     das     estruturas  supra-

elencados     compõem as obras propostas     e devem ser apresentados no     mesmo nível

de detalhamento da solução principal. Além da pendência de projetos temos a relatar

que  ainda carecem de  definição  os  valores  das  obras,  a  origem dos  recursos e

abrangência da solução proposta, divisão da bacia alta e baixa.” (grifos nossos -  E-

mail CEF – GIDURJV01).

Após,  em  28/05/2012, EDU  JOSÉ  FRANCO,  representando  a

empresa PARALLELA, entregou ao Município o relatório final  preliminar do projeto

executivo da obra (RP11) que elaborou e, apenas dois dias depois, em 30/05/2012,

solicitou  à  SEPLAN,  aditivo  contratual  no  valor  de  R$  441.600,00  (quatrocentos,

quarenta e um mil  e seiscentos reais) para ser integralmente quitado na etapa do

relatório final, isto é, no mês seguinte, em razão das complementações exigidas pela

CEF para que o projeto fosse por ela aprovado (OF. 450-05.02 – Parallela).

Em  14/06/2012,  ADELIR  STOLF,  Secretário  da  SEPLAN,  e  a  Diretora

Executiva CARLA CRISTINA PEREIRA, por meio do memorando 148/2012, complementado,

em  04/07/2012, pelo  memorando  165/2012,  concordaram  com  o  aditamento  contratual  e

solicitaram  à  Gerente  da  Unidade  de  Suprimentos  da  Secretaria  de  Administração,

GLAUCIANE P GONÇALVES, o aditivo de valor de 21,61% em relação ao valor contratado,

bem como a inclusão da dotação orçamentária ao contrato para pagamento de tais despesas,

em razão do “aumento  da  execução  dos serviços  de sondagens e  de topografia;  estudo

hidrológico do Rio Cachoeira na bacia do Rio Mathias; projeto estrutural do dique de concreto;

projeto  estrutural  do  portão-comporta;  adaptação  das  estruturas  da  galeria  reservatório;

estação de bombeamento e ala de deságue do Rio Mathias no Rio Cachoeira”,  embora o

engenheiro da CEF, Coordenador do Termo de Compromisso 0351.026-16/2011, de quem

dependia a aprovação do projeto básico e executivo da obra, bem como a autorização para

início  do  procedimento  licitatório  correspondente  e  da  execução  da  obra,  já  os  tivesse

alertado,  assim como o Prefeito  CARLITO,  desde dezembro de 2011,  da necessidade de

adequações construtivas para evitar o transbordo do Rio Cachoeira, da inclusão do dique de

contenção e de ser feito estudo de maré.

Vale  lembrar  que  GLAUCIANE  P  GONÇALVES,  além  de  Gerente  da

Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração, também foi Presidente da Comissão
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Especial  de  Aquisição do  Contrato  305/2011  (portaria  013/2011)  e  responsável  pela

elaboração da Solicitação de Proposta — SDP N° 65/2011 do Processo de Manifestação de

Interesse nº 02/2011, e que, inclusive participou da reunião de negociação dos termos do

contrato realizada no dia 14/10/2011, fato que evidencia a consciência de que os serviços que

justificaram o 2º aditivo contratual haviam sido anteriormente contratados e, ainda assim, em

04/07/2012, ela emitiu o aditivo indevido, viabilizando, com isso,  a obtenção de vantagem

indevida dele  decorrente, no valor de R$ 441.600,00 (quatrocentos e quarenta e um mil e

seiscentos  reais)  em  favor  da  empresa  Parallela  Engenharia  Consultiva  Ltda.  e  de  seu

representante legal (cf. ata de negociação do contrato da solicitação de Proposta 65/2011).

E, conforme asseverou o coordenador do Termo de Compromisso da CEF,

Mário  Ivo,  desde  o  início  dos  trabalhos,  tais  projetos  compunham as  obras  propostas  e

“deveriam  ser  apresentados  no  mesmo nível  de  detalhamento  da  solução  principal”(CEF

-Ofício1088/2011, de 23/09/2011, e Ofício 676/2012, de 05/07/2012 e Of. 7920 CVJ-CEF).

Neste cenário, no dia 04/07/2012, o Município formalizou, indevidamente, o

2º termo aditivo do contrato 305/2011, no valor de 21,61% em relação ao valor contratado, que

foi  subscrito  pelo  Secretário  de  Infraestrutura  Urbana,  ARIEL  ARNO  PIZZOLATTI,  pelo

Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão,  ADELIR STOLF,  bem como pelo sócio-

administrador da empresa PARALLELA, EDU JOSÉ FRANCO.

Ocorre que a necessidade de constar no projeto básico/executivo da obra

adequações construtivas para evitar o transbordo do Rio Cachoeira, bem como termos de

referências detalhados e a inclusão de dique de contenção e de ser feito estudo de maré -

serviços estes que justificaram a solicitação, aprovação e pagamento do aditivo -, não apenas

já haviam sido indicados pelo coordenador técnico da CEF, como também foram consideradas

na Solicitação de Proposta — SDP N° 65/2011, do Processo de Manifestação de Interesse nº

02/2011,  item  5,  elaborada  pela  Comissão  Especial  de  Aquisição  da  Secretaria  de

Administração,  da qual  GLAUCIANE P GONÇALVES foi  Presidente e CARLA CRISTINA

PEREIRA integrante, bem como do próprio instrumento contratual (Etapas II e VI) os quais,

portanto,  deveriam  ter  sido  revisados,  adequados  e/ou  detalhados,  já  que  integravam  o

projeto contratado.

Além disso, em consonância com o regime de empreitada por preço global

que regeu o contrato n. 305/2011, a mencionada Solicitação de Proposta 065/2011, nos itens

3.6 e 5.6, estabeleceu que “as atividades e serviços previstos na proposta técnica, mas não

cotados, serão interpretados como incluídos nos preços de outras atividades ou produtos.”

portanto,  não  se  pode  admitir  que  agentes  públicos diretamente  envolvidos  na  gestão  e
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coordenação do projeto técnico da obra, tenham aprovado o referido aditamento contratual

para realização de serviços anteriormente contratados.

Assim  agindo,  CARLITO  MERS,  ADELIR  STOLF, CARLA  CRISTINA

PEREIRA, ARIEL ARNO PIZZOLATTI e  GLAUCIANE PAIFFER GONÇALVES,  admitiram e

possibilitaram modificação contratual e obtenção de vantagem indevida dela decorrente, no

valor de R$ 441.600,00 (quatrocentos e quarenta e um mil e seiscentos reais) em favor da

empresa  Parallela  Engenharia  Consultiva  Ltda.  e  de seu representante legal,  EDU JOSÉ

FRANCO,  sem  autorização  em  lei,  no  ato  convocatório  da  licitação,  ou  no  respectivo

instrumento contratual, o que configura a prática do delito estampado no art. 92,  Caput, da

Lei n. 8.666/93.

Por  outro  lado,  EDU  JOSÉ  FRANCO,  sócio-administrador  da  empresa

PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. e responsável técnico pelo projeto executivo

da obra de macrodrenagem do Rio Mathias, em 30/05/2012, solicitou à SEPLAN por meio do

Ofício 450-05.02  –  Parallela,  o  mencionado  aditivo  contratual  indevido,  no  valor  de  R$

441.600,00.

Desse modo,  EDU JOSÉ FRANCO deu  causa  à  obtenção  de  vantagem

indevida para realização de serviços anteriormente contratados, concorrendo com isso para a

consumação da conduta que se subsume no  art. 92, parágrafo único, da Lei 8.666/93 e,

ainda, se beneficiou, injustamente, das prorrogações contratuais.

E, ao assim agir, os denunciados praticaram, em concurso de crimes, o fato

previsto no Art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei n° 201/1967. 

II.1.2 – Desvios de verba pública por meio do superfaturamento

decorrente  da  aprovação  integral  do  projeto  técnico,  objeto  do  contrato  n.

305/2011:

A Lei de Licitações define o regime de execução indireta de empreitada por

“preço global”, como a contratação de execução da obra ou do serviço por preço certo e total

(art. 6º, VIII, “a”, da Lei 8.666/93.). Nesse regime, a empresa contratada assume o risco de

eventuais distorções de quantitativos a serem executados a maior do que os previstos no

contrato. Por outro lado, a Administração também assume o risco de pagar serviços cujas

quantidades sejam avaliadas em valor superior no momento da licitação. O que importa é o

preço  ajustado,  por  isso  ele  é  indicado  quando  os  quantitativos  dos  serviços  a  serem

executados  puderem ser  definidos  com precisão,  de  modo que  seus  custos  possam ser
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estimados  com  uma  margem  mínima  de  incerteza,  conforme  dispõe  o  art.  47  da  Lei

8.666/1993.

A remuneração da contratada, na empreitada por preço global, é feita após a

execução de cada etapa,  previamente definida no cronograma físico-financeiro e cabe ao

contratante  assegurar  a  execução  dos  serviços  em  absoluta  conformidade  com  as  suas

especificações  técnicas.  Portanto,  não  podem  ser  admitidos  pagamentos  por  serviços

executados  em  desconformidade  com  o  estipulado,  ensejando  superfaturamento  por

serviços não executados ou por qualidade deficiente.

Dispõe o art. 76 da Lei de Licitações que “A Administração rejeitará, no todo

ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato.”.

Neste  contexto,  restou  comprovado  nos  autos  da  ACP nº  5012638-

29.2018.4.04.7201, tanto por meio do Laudo Pericial Judicial ali produzido (eventos 516/522,

pp. 377/418, 544 e 658, item 2.3, vip. 123) como pelo relatório de fiscalização realizada pela

CGU anexos, que o “projeto executivo” que foi recebido, aprovado e pago pelo Município,

mesmo depois do referido aditamento, além de superfaturado e de ter sido aprovado fora das

regras do programa do PAC, nem básico era, visto que dele não constavam “os elementos

essenciais necessários e suficientes que possibilitassem a avaliação do custo da obra e a

definição dos métodos e do prazo de execução”, que poderiam ter sido constatados à época

de sua elaboração, mas não foram, bem como o detalhamento do “conjunto dos necessários e

suficientes  à  execução  completa  da  obra”,  conforme  exige  o  art.  6º,  IX  e  X,  da  Lei  de

Licitações.

Para tanto, a empresa Projetista recebeu o valor total de  R$ 2.549.167,35

(dois milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e cinco

centavos), dos quais R$ 2.043.037,05 (dois milhões, quarenta e três mil e trinta e sete reais e

cinco centavos) correspondem ao valor original do contrato, R$ 441.600,00 (quatrocentos e

quarenta e um mil e seiscentos reais) ao mencionado 2º termo aditivo de valor e R$ 64.530,30

(sessenta e quatro mil, quinhentos e trinta reais e trinta centavos) referentes à correção de

valores por prorrogação do contrato além dos 12 meses de sua vigência (6º aditivo de valor).

Com efeito, de acordo com Relatório RP02 – Programação dos Trabalhos de

Campo, aprovado pela Coordenadora Executiva do Projeto CARLA CRISTINA PEREIRA, em

30/03/2012,  item  2.2  –  Levantamento  Cadastral  das  Interferências:  “Foram  solicitadas  às

concessionárias de água, luz, telefone, gás e outros, os cadastros das redes existentes no

trecho objeto do projeto. As interferências ora fornecidas, que são elas apenas água, esgoto e
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drenagem  foram  lançadas  e  estão  representadas  na  escala  1:500  sobre  levantamento

topográfico cadastral. Em anexo as pranchas de cadastro de redes existentes CR01 A CR05.”.

As  mencionadas pranchas de cadastro  das redes de água,  esgoto  e  drenagem (CR01 A

CR05)  constantes  do  projeto  técnico  datam  de  novembro  de  2011,  e,  portanto,  foram

levantadas  à  época  da conclusão  do PDDU,  antes  da  contratação  da empresa projetista

(12/12/2011), cuja ordem de serviço autoriza o início dos serviços em 15/12/2011. 

Após,  aportaram  ao  projeto  técnico,  outras  pranchas  (Inter01  a  Inter16)

relativas às interferências de água, esgoto, redes elétricas e de gás, todas elas datadas de

maio  de  2013,  portanto,  o  levantamento  cadastral  de  interferências  constante  do  projeto

técnico aprovado e pago pelo município, ou foi realizado pelo próprio município, no âmbito da

execução de outro contrato (contrato n. 438/2008 - PDDU), ou foi levantado pela projetista -

por exigência da CEF, não da Prefeitura -, mais de um ano depois de ter sido pago o produto

R02, a partir  da aprovação da engenheira  CARLA CRISTINA PEREIRA, contando com a

participação  dos  engenheiros  da  equipe  do  Consócio  Cobrape/PBLM, RICARDO SUZIKI,

JORGE ELIZARDO MIGUEL FILHO e RODRIGO PINHEIRO PACHECO.

Além  disso,  conforme  se  verifica  do  Ofício  n.  676/2012  da  CEF,  de

05/07/2012, após o recebimento do projeto pela Caixa, em 26/06/2012, a documentação ainda

estava em “nível  de  anteprojeto,  com lacunas importantes no planejamento da obra,

metodologia  executiva  e  solução  das  interferências.  Algumas  soluções  propostas

permanecem em nível  conceitual,  carecendo detalhamento. Não foram apresentados

estudos de alternativas nem a justificativa técnica para a solução adotada.” (…)  Em

relação  ao  orçamento  proposto,  verificou-se  que  ele “não  corresponde  ao  projeto

apresentado e  possui  diversas lacunas importantes,  com destaque para a remoção,

manobra  e  recomposição,  manobra  e  recomposição  de  todas  as  redes  aéreas  e

subterrâneas das áreas atingidas.  Como não há projetos,  não houve aprovação,  ou

manifestação das concessionárias, gás, telefonia, TV a cabo, água e luz, muito menos

estimativa de custos destes serviços” (...)” - grifamos.

E,  ainda,  após  a  entrega  do  projeto  executivo  da  obra  concluído  pela

empresa PARALLELA à CEF, em 30/07/2012, o material apresentado ainda estava em nível

de anteprojeto, com várias lacunas e inconsistências e o Município estava ciente de que devia

corrigir os estudos preliminares, bem como da necessidade de projeto em nível executivo.

(PAC Etapas – Rio Mathias).

Após a entrega do 12º relatório do projeto executivo pela empresa projetista

ao  município  (03/07/2012),  o  Consórcio  Cobrape  e  PBLM  Consultoria  Empresarial  Ltda.,
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contratado para apoiar o gerenciamento do projeto executivo da obra junto a Secretaria de

Planejamento,  Orçamento  e  Gestão,  em  29/08/2012,  aprovou  o  relatório  final  da  obra

apresentado pela empresa projetista (doc. aprovação R12- Cobrape e PBLM). Por sua vez, a

Prefeitura Municipal  de Joinville,  por meio do documento subscrito por  CARLA CRISTINA

PEREIRA, atuando como Coordenadora Executiva – UCP, aprovou o relatório final do projeto

executivo  da  obra  de  macrodrenagem  do  Rio  Mathias  em  05/09/2012  (doc.  aprovação

SEPLAN), sem que todas as mencionadas deficiências apontadas pela CEF tivessem sido

corrigidas.

Cabe registrar que o denunciado EDU JOSÉ FRANCO, responsável técnico

pelo  projeto  técnico  da empresa PARALLELA,  anunciou na reunião de 10/08/2012 que a

versão do projeto entregue em 31/07/2012 era a definitiva (cf.  Ata de Acompanhamento das

Operações OGU-PAC).

Em 21/08/2012, por meio do  Ofício nº 365/2012 – SEPLAN-UCP,  CARLA

CRISTINA PEREIRA encaminhou ao Coordenador do TC da CEF,  Mário Ivo Berni Ramos,

documentos  relativos  a  atualização  dos  projetos  executivos  de  engenharia  da  obra  de

ampliação  da  capacidade  hidráulica  do  Rio  Mathias,  elaborados  pela  empresa  Parallela,

dentre eles, o RP07 – Relatório Ambiental Final.

Da  Ata  de  Acompanhamento  das  Operações  OGU-PAC –  Prefeitura

Municipal de Joinville, de 25/09/2012, elaborada pela CEF, verificam-se registros de que a

versão  definitiva  do  projeto  havia  sido  entregue  ao  banco  em  31/07/2012,  e  que,  em

10/08/2012,  ainda  estava  pendente  a  entrega  de  material  acerca  de  soluções  de

bombeamento e  que,  desde  31/08/2012,  os  representantes  da  CEF  apresentaram

preocupação quanto ao andamento do processo e uma possível prorrogação por parte do

Ministério  das Cidades,  uma vez que,  para  tanto,  o  projeto  deveria  estar  na  situação  de

executável e, embora a sua concepção   apresentasse   viabilidade  , a execução poderia implicar

em valores finais bastante acima dos suportáveis.

Naquela  oportunidade,  a  então  Diretora  Executiva  da  SEPLAN,  CARLA

CRISTINA PEREIRA, relatou a complexidade do projeto e que o seu acompanhamento estava

sendo  realizado  por  equipe  externa  contratada  pela Prefeitura,  no  caso,  pelo  Consórcio

Cobrape e PBLM Consultoria Empresarial Ltda.. Ocorre que, naquela ocasião, o relatório final

(RP12) do projeto executivo da empresa PARALLELA já havia sido aprovado um mês antes

pelo referido consórcio (29/08/2012), assim como pela própria engenheira CARLA CRISTINA,

em  05/09/2012,  e,  por  consequência,  tanto  o  Consórcio  Cobrape  e  PBLM  Consultoria
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Empresarial  Ltda.,  como a projetista já haviam recebido os valores correspondentes pelos

serviços não e/ou mal prestados.

 Nota-se,  neste  cenário,  inclusive,  que  a  Anotação  de  Responsabilidade

Técnica  -  ART  do  projeto  técnico  da  obra  foi  emitida  pela  empresa  PARALLELA,  em

28/09/2012,  compreendendo,  dentre  outros elementos,  o  conduto  forçado e  a  estação de

bombeamento, sem que ele estivesse em situação de “executável”, conforme mencionado na

Ata de Acompanhamento das Operações OGU-PAC – Prefeitura Municipal de Joinville,  de

25/09/2012, elaborada pela CEF  (046-2012-ART-Edu).

Extrai-se das considerações iniciais (item 1.2) do  produto RP08 – Caderno

de Especificações Técnicas do projeto, aprovado em 23/05/2012, que “Todos os serviços que

envolvem os projetos executivos para construção das galerias, microdrenagem, pavimentação

asfáltica, sinalização, estação de bombeamento e muro de proteção deverão ser executados

de acordo com os projetos específicos e suas especificações e em caso de divergência entre

diretrizes,  desenho  ou  casos  omissos,  a  Secretaria  de  Infraestrutura  Urbana  (SEINFRA),

deverá ser consultada.”.

Assim,  em 16/10/2012,  em resposta ao  ofício 450-SI-001/12  emitido pela

PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA, representando a Prefeitura Municipal por meio de

procuração outorgada por CARLA CRISTINA PEREIRA, a SEINFRA emitiu o Parecer Técnico

sobre  o  Projeto  Executivo  de  Engenharia  –  Ampliação  da  Capacidade  Hidráulica  do  Rio

Mathias,  firmado pelo Gerente da Unidade de Drenagem  Cassiano Garcia da Silva e pelo

Coordenador I Saulo Vicente da Rocha, recomendando diversas adequações, dentre elas que

fosse  requerido  pela  SEPLAN  a  revisão  global  do  projeto  dando  destaque  ao  material

descritivo e plantas por terem sido considerados deficientes . Tal parecer foi encaminhado, no

dia  17/10/2012,  à  empresa  projetista  pelo  Secretário  da  SEINFRA,  ARIEL  ARNO

PIZZOLATTI. ( Ofício nº 908/2012 da Unidade de Drenagem)

De  acordo  com  referido  parecer  técnico,  não  houve  a  participação  da

Unidade  de  Drenagem da  Prefeitura  Municipal  de  Joinville  na  elaboração  do  termo  de

referência para subsidiar a contratação do projeto executivo da obra de macrodrenagem, bem

como na comissão de fiscalização e acompanhamento do contrato que o gerou, em que pese

ter sido a referida obra escolhida/contemplada para ser executada com recursos do Programa

de Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial, Ação Drenagem, do Ministério

das Cidades.

Entretanto,  das  notas  de  empenho anexas,  emitidas  pela  Prefeitura  e

firmadas pelo secretário ARIEL ARNO PIZZOLATTI em favor da PARALLELA, verifica-se que
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o contrato n. 305/2011 estava, do ponto de vista orçamentário, vinculado à SEINFRA, em que

pese, na prática, ter ela sido excluída de todas as decisões referentes ao desenvolvimento do

seu objeto, cuja responsabilidade foi conferida exclusivamente à SEPLAN.

As recomendações elaboradas por técnicos da SEINFRA, os quais detinham

experiência em obras de microdrenagem do Município, foram deliberadamente ignoradas em

razão da alegada falta de tempo para se realizar  o projeto com o nível  de detalhamento

exigido pelo Programa, apesar de decorrido aproximadamente um ano entre a seleção da

proposta da obra e a celebração do Termo de Compromisso para o devido planejamento dos

trabalhos.

Em resposta às recomendações de adequações no projeto sugeridas pela

Unidade de Drenagem da SEINFRA, por meio do mencionado Ofício nº 908/2012, a UCP-

SEPLAN  elaborou  o  MI  260/2012,  de  17/12/2012,  firmado  pela  eng.  CARLA CRISTINA,

informando que as lacunas do projeto referentes  gestão,  operação,  manutenção e custos

materiais e de pessoais do sistema proposto, apontadas tanto pelos membros SEINFRA como

pelo  coordenador  do  TC na  CEF,  deveriam ser  definidas  pela  próxima  gestão  municipal,

admitindo assim a existência de lacunas no projeto por ela aprovado, cujas ações estavam

previstas no PDDU e, inclusive, era elemento integrante de projeto básico segundo o Manual

de Apresentação das Propostas do PAC (item 9.2.2., subitem “c”).

Em relação às especificações de ações de demandas nas interferências com

a microdrenagem e demais infraestruturas (redes de água, esgoto, gás,…) afirmou que elas já

haviam sido  contempladas  no  projeto  executivo  apresentado  à  Caixa  Econômica  Federal

(CEF), agente financiador do recurso, porém, não foram, e, ainda, quanto à recomendação de

revisão global  do projeto dando destaque ao material  descritivo e plantas,  por terem sido

considerados deficientes, afirmou que já havia sido devidamente cumprida, com a supervisão

da CEF, também não foi  (cf. Ofício n. 676/2012 da CEF, depoimento do eng. Coordenador do

TC –  CEF,  Mário  Ivo  Berni  Ramos  –  reunião  de  24/03/2021  da  CPI  do  Rio  Mathias,  1º

Relatório Mensal de fiscalização da obra – Azimute, pp. 33/36 e anexo R, Memorando 1817/14

e Ofício  558/15  da  SEINFRA  e  Perícia  Judicial  da  ACP nº  5012638-

29.2018.4.04.7201(eventos 516/522, pp. 377/418, 544 e 658).

Ora, ao ignorar as recomendações elaboradas por técnicos de drenagem do

Município  para  uma  obra  de  macrodrenagem,  que  incluía  serviços  de  microdrenagem,

pavimentação e implantação de galerias em locais onde preexistiam diversas interferências de

redes de gás, água, esgoto, energia elétrica, etc., e de excluí-los das decisões relacionadas à

elaboração do projeto para depois conferir à SEINFRA a responsabilidade pelas omissões e
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divergências  encontradas  na  fase  de  execução  do  projeto  incompleto  por  eles

conscientemente  aprovado,  não indica  outra  coisa  senão a  intenção do Prefeito  de atrair

recursos públicos federais ao município para viabilizar o desvio destes e de recursos locais

para sua execução em benefício de empresas particulares, já que durante todo o processo de

elaboração  do  projeto,  CARLITO  MERS,  ADELIR  STOLF,  CARLA CRISTINA PEREIRA,

EDUARDO DALBOSCO e RICARDO SUZUKI foram, diversas vezes,  alertados,  tanto por

técnicos do município, com conhecimentos do local e práticos em serviços de microdrenagem,

como também pelo coordenador técnico da CEF, de que tal projeto não poderia ser executado

da forma como foi originalmente aprovado pelo município.

Mesmo assim, segundo o teor do  memorando nº 3087/12 – Gerência de

Drenagem  da  SEINFRA,  ainda  no  dia  17/12/2012,  em  reunião  no  gabinete  do  Prefeito

CARLITO  MERS,  com  a  presença  de  ADELIR  STOLF,  CARLA  CRISTINA  PEREIRA,

EDUARDO DALBOSCO,  RICARDO SUZUKI,  Giampaolo  Marchesini,  Cassiano Garcia  da

Silva e  Saulo Vicente Rocha (memorando 3087/12 – Gerência de Drenagem), foi informado

que o projeto da obra do Rio Mathias havia sido aprovado pela SEPLAN, responsável pela

verificação de todos os aspectos técnicos do projeto, bem como da fiscalização do contrato

que teve como objeto a elaboração o projeto em questão.

Logo, ao aprovarem o projeto técnico da obra do Rio Mathias que sabiam ser

incompleto,  CARLITO  MERS,  EDUARDO  DALBOSCO,  ADELIR  STOLF,  ARIEL  ARNO

PIZZOLATTI,  CARLA  CRISTINA  PEREIRA,  RICARDO  SUZUKI,  JORGE  ELIZARDO

MIGUEL FILHO  e  RODRIGO  PINHEIRO  PACHECO admitiram  a  obtenção  de  vantagem

indevida,  no montante de R$ 2.549.167,35 (dois milhões, quinhentos e quarenta e nove mil,

cento e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos), em favor da empresa PARALLELA,

dos quais, R$ 2.043.037.05 correspondem ao valor original do contrato; R$ 441.600,00 ao

Segundo Termo Aditivo, e, R$ 64.530,30 correspondem à correção de valores por prorrogação

do contrato além dos 12 messes de vigência – Sexto Termo Aditivo, sem autorização em lei,

no ato convocatório da licitação, ou no respectivo instrumento contratual, e em afronta ao art.

76 da Lei nº 8.666/93, incorrendo, assim, na prática do crime previsto no art. 92, Caput, da Lei

8.666/93.

Por  outro  lado,  EDU  JOSÉ  FRANCO,  sócio-administrador  da  empresa

PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. e responsável técnico pelo projeto técnico

da obra de macrodrenagem do Rio Mathias,  prestou um serviço técnico especializado de

qualidade inferior  ao contratado,  entregando ao município um projeto técnico incompleto e

com inconsistências que poderiam ter sido constatadas e corrigidas na fase de elaboração,
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antes da licitação, assim como da execução das obras, mas não foram (cf. Laudo Pericial

Judicial - eventos 516/522, pp. 377/418, 544 e 658)).

Assim  agindo,  EDU  JOSÉ  FRANCO concorreu  com  a  consumação  da

conduta  delituosa  acima  narrada  e,  ainda,  se  beneficiou,  injustamente,  das  prorrogações

contratuais decorrentes do serviço executado em desacordo com o contrato, conduta que se

subsome no art. 92, parágrafo único, da Lei 8.666/93.

Ao  praticar  essa  fraude  contratual,  os  denunciados  incidiram  na

conduta  tipificada  no Art.  1°,  inciso  I,  do  Decreto-Lei  n°  201/1967,  em concurso de

crimes. 

II.2 – Desvio de verba pública por meio do superfaturamento do

contrato 250/2008 – art. 92 da Lei 8.666/93:

CARLITO  MERS,  EDUARDO  DALBOSCO,  ADELIR  STOLF,  CARLA

CRISTINA PEREIRA, de novembro de 2011 a dezembro de 2012, possibilitaram a obtenção

de vantagem indevida, inclusive prorrogação contratual, no montante de R$ 3.178.429,79 (três

milhões,  cento  e  setenta  e  oito  mil,  quatrocentos  e  vinte  e  nove  reais  e  setenta  e  nove

centavos) em favor do Consórcio Cobrape e PBLM Consultoria Empresarial Ltda. e de seus

representantes  legais,  respectivamente,  Roberto  Donizetti  Vieira e  Paulo  Borba  Leite  de

Moraes  durante  a  execução  do  contrato  250/2008,  sem  autorização  em  lei,  no  ato

convocatório da licitação, ou no respectivo instrumento contratual, o que configura a prática do

delito estampado no art. 92, Caput, da Lei 8.666/93.

Por outro lado,  RICARDO SUZUKI,  JORGE ELIZARDO MIGUEL FILHO e

RODRIGO  PINHEIRO PACHECO, naquele  mesmo período, deram causa  à  obtenção  de

vantagem indevida, no valor de R$ 3.178.429,79 (três milhões, cento e setenta e oito mil,

quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos), concorrendo, assim, para a

consumação  das  ilegalidades  narradas  e,  ainda,  se  beneficiaram,  injustamente,  das

prorrogações contratuais decorrentes de serviços executados em desacordo com o estipulado

em contrato, conduta que se subsome no art. 92, parágrafo único, da Lei 8.666/93.

Conforme acima exposto, da análise de toda  documentação que instrui os

presentes autos, em conjunto com o  relatório de fiscalização realizada pela CGU e Laudo

Técnico Judicial produzido no âmbito da ACP nº 5012638-29.2018.4.04.720 (eventos 516/522,

pp.  377/418,  544  e  658),  constatou-se  que  o  projeto  técnico  elaborado  pela  empresa

PARALLELA foi  recebido,  aprovado e pago pelo município,  mesmo apresentando diversas

 28/37



lacunas  e  inconsistências  técnicas,  anteriormente  apontadas  pelo  coordenador  técnico  da

CEF, bem como por técnicos da SEINFRA, de que não continha “os elementos essenciais

necessários e suficientes que possibilitassem a avaliação do custo da obra e a definição

dos métodos e do prazo de execução”, muito menos o detalhamento do “conjunto dos

elementos necessários e suficientes à execução completa da obra”, conforme estabelece

o art. 6º, IX e X, da Lei de Licitações.

O produto final (RP12) elaborado da empresa PARALLELA foi aprovado por

CARLA CRISTINA PEREIRA, como Coordenadora Executiva do Projeto Viva-Cidade, após

avaliação  dos  engenheiros  do  consórcio  Cobrape/PBLM  em  29/08/2012,  cientes  de  que

permaneciam todas as  pendências  constatadas na documentação técnica  apresentada no

início de sua elaboração, em fevereiro de 2011 (PAC Etapas – Mathias) e, ainda, as falhas de

concepção, cálculos, falta de detalhamento executivo e de gestão da obra, conforme  Ofício

1088/2011 CEF e Parecer Técnico sobre o Projeto Executivo de Engenharia  - Ampliação da

Capacidade hidráulica do Rio Mathias.

O Relatório de fiscalização, realizada pela CGU, e o Laudo Pericial Judicial,

produzido nos autos a ACP n. 5012638-29.2018.4.04.7201  (eventos 516/522, pp. 377/418,

544 e 658), demonstram que o projeto executivo da obra do Rio Mathias apresentou planilha

orçamentária contendo itens superfaturados, alterou a concepção do PDDU, bem como não

previu  diversos  elementos  essenciais  à  executividade  e  funcionalidade  plena  do  projeto,

requisitos exigidos no Manual do PAC2 e que deveriam constar do projeto básico e serem

apenas detalhados quando da elaboração do projeto executivo, sob pena de afronta ao art. 76

da Lei n. 8.666/93.

Neste cenário, vale lembrar que o Consórcio Cobrape e PBLM Consultoria

Empresarial  Ltda.,  foi  contratado,  em 01/07/2008, pelo município para prestar  serviços de

apoio à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão no gerenciamento da execução do

projeto Viva-Cidade (Contrato n. 250/2008).

Verifica-se  do  referido  instrumento  contratual,  que  os  objetivos  daquela

contratação de apoio ao gerenciamento da execução do Projeto Viva Cidade compreendiam

(i) o suporte gerencial à Unidade de Coordenação do Projeto Viva Cidade – UCP, de forma a

garantir  o pleno andamento das atividades de implantação e avaliação do Projeto; e (ii)  o

fortalecimento e a capacitação da equipe da UCP para o gerenciamento do Projeto.

No  âmbito  deste  contrato,  foi  exigida  a  formação  de  uma  equipe

multidisciplinar,  chave  gerencial  mínima  na  estrutura  organizacional  da  SEPLAN  (órgão

executor), composta por: um Coordenador Executivo Geral, um Especialista Administrativo-
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Financeiro, um Especialista em Obras, um Especialista em Gestão de Projetos e Engenheiro

Pleno. 

A vigência desta contratação era de 30 (trinta)  meses,  destes,  24 meses

foram  previstos  para  a  execução  da  primeira  fase  (suporte  integral  das  ações  de

gerenciamento) e, para a segunda fase (acompanhamento técnico e treinamento a equipe da

UCP/SEPLAN) foram previstos outros 6 meses

Entretanto,  concluídos  os  estudos  preliminares,  tendo  havendo  a

necessidade de se contratar um projeto técnico completo e detalhado para subsidiar uma obra

de macrodrenagem urbana, cujos estudos técnicos preliminares haviam sido desenvolvidos no

âmbito do Projeto Viva Cidade (PDDU), o contrato 250/2008 foi prorrogado, a partir de janeiro

de 2011 até julho de 2013, conforme 8º termo aditivo, e acrescido o valor de  R$ 3.178.429,79

(três milhões, cento e setenta e oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e nove

centavos),  dois quais R$ 2.102.802,68 decorreram do quarto e quinto aditivo, R$442.564,78

(quatrocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito

centavos) do sétimo aditivo e R$ 633.059,29 (seiscentos e trinta e três mil e cinquenta e nove

reais e vinte e nove centavos, decorrente do oitavo aditivo contratual (cf. aditivos contratuais e

Relação de Empenhos/Subempenhos 2012 e 2013 – Cobrape/PBLM).

Pois  bem,  a  equipe  do  CONSÓRCIO  COBRAPE/PBLM,  composta  pelos

engenheiros técnicos RICARDO SUZUKI,  JORGE ELIZARDO MIGUEL FILHO e RODRIGO

PINHEIRO  PACHECO, acompanhavam  o  desenvolvimento  do  projeto  e  validavam  os

produtos entregues pela empresa PARALLELA, antes da respectiva aprovação de  CARLA

CRISTINA PEREIRA, como Coordenadora Executiva da Unidade de Coordenação do Projeto

Viva Cidade, fato que autorizava o pagamento dos valores empenhados à projetista.

O acompanhamento do desenvolvimento do projeto executivo da obra do Rio

Mathias  pela  projetista  foi  realizado  pelo  engenheiro  RICARDO  SUZUKI,  enquanto  os

engenheiros  JORGE  ELIZARDO  MIGUEL  FILHO  e  RODRIGO  PINHEIRO  PACHECO

avaliavam se  os  relatórios  entregues  condiziam  com  a  contratação,  bem  como se  havia

compatibilidade  entre  eles  e  o  PDDU,  elaborado  no  âmbito  do  Projeto  Viva  Cidade,  de

maneira praticamente  simultânea com a realização dos trabalhos pela  empresa projetista,

conforme  se  verifica  dos  respectivos  documentos  de  aprovação  anexos,  bem  como  se

demonstra na tabela a seguir:

Datas: entrega – análise e aprovação Produto
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20/12/2011  –  23/12/2011  e
27/12/2011

1)  Plano  de  Trabalho  Consolidado  –  PTCo  -
RP01

29/02/2012  –  13/02/2012 e
29/02/2012

2)  Descrição  do  sistema  e  Definição  dos
Parâmetros Básicos do Projeto - RP03

14/03/2012  –  29/03/2012  e
30/03/2012

3) Programação dos Trabalhos de Campo –  RP02-
Rev.B

15/03/2012 – 27/03/2012 e 28/03/2012 4)  Projeto Conceitual - RP04

15/03/2012 – 28/03/2012 e 29/03/2012 5) Estudos Ambientais - RP05

29/03/2012 – 09/04/2012 e 10/04/2012 6) Estudos Ambientais II-RP06

23/11/2012  –  08/05/2012  (RP07) e
29/07/2013 (RP07- Rev. B)

7) Estudos Ambientais Finais – RP07- Rev. B

15/05/2012 – 22/05/2012 e 23/05/2012 8)  Caderno  de  Especificações  Técnicas
Construtivas - RP08

15/05/2012 – 22/05/2012 e 23/05/2012 9) Quantidade de Materiais, Serviços e Orçamentos
- RP09

15/05/2012 – 22/05/2012 e 23/05/2012 10) Cronograma de implantação da Obra - RP10

28/05/2012 – 05/06/2012 e 06/06/2012 11) Relatório Final Preliminar - RP11

03/07/2012 – 29/08/2012 e 05/09/2012 12) Relatório Final RP12 – Rev.B

06/2013 – 13)  Relatório  Final  ‘complementar’  –  análise  de
riscos - não previsto originalmente no contrato

Da  análise  comparativa  dos  documentos  de  avaliação  dos  relatórios

entregues  pela  projetista,  elaborados  pelo  Consórcio  Cobrape  e  PBLM  Consultoria

Empresarial Ltda., em conjunto com os de aprovação de cada um deles, pela Coordenadora

Executiva  da UCP- Viva Cidades,  CARLA CRISTINA PEREIRA,  verificou-se as  seguintes

inconsistências:

a) o produto RP03 foi avaliado e aceito pelo Consórcio em 13/02/2012, ou

seja,  antes  de  ter  sido  entregue  pela  projetista  e  aprovado  pela  UCP  em  29/02/2012

(Aprovação do produto 2  -UCP e COB – 7510/2012 – Cobrape/PBLM);

b) o produto RP07 foi revisado pela projetista, gerando o relatório RP07 -

Revisão  B,  mesmo  após  ter  sido  avaliado  e  aceito  pelo  Consórcio  Cobrape/PBLM,  sem

qualquer  ressalva,  em 08/05/2012,  e  a  aprovação  pela  UCP se  deu  sem que  ele  fosse

reavaliado  pelo  Consórcio  (Aprovação  do  produto  2   -UCP  e  COB  –  7510/2012  –

Cobrape/PBLM);
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c)  o  relatório  final  complementar  do  projeto,  elaborado  em  junho  2013,

referente  à  análise  de  riscos  e  potenciais  falhas  na  fase  de  implantação  das  galerias

relacionadas às interferências subterrâneas, não foi avaliado pelo Consórcio Cobrape/PBLM,

nem aprovado pela UCP.

Logo,  o  acompanhamento  e  as  análises  dos  produtos  entregues  pela

empresa projetista, realizados pelos engenheiros do Consórcio Cobrape e PBLM Consultoria

Empresarial  Ltda.,  RICARDO SUZUKI,  JORGE ELIZARDO MIGUEL FILHO e  RODRIGO

PINHEIRO PACHECO, foram realizados pró-forma, com o único objetivo de dar aparência de

validade à aprovação do projeto da obra de Macrodrenagem do Rio Mathias, levada a efeito

pela Coordenadora Executiva da UCP, CARLA CRISTINA PEREIRA, com consciência de que

ele era incompleto e superfaturado.

Resta, assim, evidenciado que  CARLITO MERS, EDUARDO DELBOSCO,

ADELIR STOLF, CARLA CRISTINA PEREIRA praticaram a conduta prevista no art. 92,

Caput, da Lei nº 8666/93, enquanto que RICARDO SUZUKI, JORGE ELIZARDO MIGUEL

FILHO e RODRIGO PINHEIRO PACHECO perpetraram condutas que configuram o delito

estampado no Parágrafo Único do mesmo tipo penal, visando a garantir  o repasse de

recursos  da  União  para  custear  a  execução  de  obra,  cujo  projeto  era  incompleto  e

apresentava orçamento superfaturado.

E, ao assim agir, os denunciados praticaram, em concurso de crimes, o fato

previsto no  Art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei n° 201/1967. 

II.3 – Conclusão:  

Conforme  amplamente  demonstrado,  CARLITO  MERS,  EDUARDO

DALBOSCO,  ADELIR STOLF,  ARIEL ARNO PIZZOLATTI,  CARLA CRISTINA PEREIRA,

EDU JOSÉ FRANCO, RICARDO SUZUKI, JORGE ELIZARDO MIGUEL FILHO e RODRIGO

PINHEIRO PACHECO, em conluio e unidade de desígnios, desviaram recursos públicos, em

favor da empresa PARALLELA e de seus representantes legais, por duas vezes, decorrente

da  aprovação  de  aditamento  indevido  -  neste  fato  contando  com  a  participação  de

GLAUCIANE PAIFFER GONÇALVES  -, bem como do pagamento integral por serviços em

desacordo  com o  estipulado  no  contrato  n.  305/2011,  ensejando superfaturamento,  em

razão  de  serviços  não  executados  e  por  qualidade  deficiente, no  valor  de  R$

2.549.167,35 (dois milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, cento e sessenta e sete

reais e trinta e cinco centavos).
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Resta evidenciado, ainda, que  CARLITO MERS, EDUARDO DALBOSCO,

ADELIR  STOLF,  CARLA CRISTINA PEREIRA,  RICARDO  SUZUKI,  JORGE  ELIZARDO

MIGUEL FILHO e RODRIGO PINHEIRO PACHECO também desviaram recursos públicos

em benefício do Consórcio Cobrape e  PBLM,  e de seus respectivos representantes

legais,  ensejando  superfaturamento  por  serviços  não  executados  e  por  qualidade

deficiente,  no  valor  de R$  3.178.429,79  (três  milhões,  cento  e  setenta  e  oito  mil,

quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos).

O prévio conluio entre os agentes públicos envolvidos e as empresas - por

meio  de  seus  representantes  (PARALLELA)  ou  de  seus  funcionários  (CONSÓRCIO

COBRAPE/PBLM), durante a fase de elaboração do projeto executivo da obra de ampliação

da  capacidade  hidráulica  do  Rio  Mathias  –,  esteve  voltado  não  “apenas”  ao  desvio  de

recursos públicos em favor  das referidas  empresas,  mas também destinou-se à elevação

arbitrária (superfaturamento) do preço de referência a ser licitada no decurso da administração

seguinte, possibilitando com isso, novos desvios de valores, correspondentes ao montante

superfaturado, em benefício dos demais integrantes do esquema criminoso, dificultando com

isso a fiscalização do TCE  (Convênio n. 0001/2008), da CGU (TC n. 0351.026-16/2011), bem

como da própria sociedade joinvillense.

Desse modo,  CARLITO MERS,  durante  o período compreendido entre a

contratação da empresa PARALLELA e o final de seu mandato eletivo (novembro de 2011 a

dezembro de 2012), agindo com unidade de desígnios com EDUARDO DALBOSCO, ADELIR

STOLF,  ARIEL ARNO PIZZOLATTI,  CARLA CRISTINA PEREIRA,  GLAUCIANE PAIFFER

GONÇALVES, EDU JOSÉ LOBO, RICARDO SUZUKI, JORGE ELIZARDO MIGUEL FILHO e

RODRIGO  PINHEIRO  PACHECO,  desviou  recursos  públicos,  em  favor  de  fornecedores

determinados  e  para  outros  fins,  que  não  a  elaboração  de  projeto  básico  e  executivo,

completo e detalhado, conforme as regras do programa de repasse dos recursos a que estava

vinculado, em afronta ao art. 76 da Lei nº 8.666/93.

Assim agindo,  CARLITO MERS, ex-Prefeito  Municipal  de Joinville,  em

conjunto com os corréus e de forma livre e consciente, cometeram o crime do art. 1º, I,

do Decreto Lei n. 201/67, ausente alguma justificante do art. 23 do Código Penal e deles

sendo exigível, na situação concreta, comportamento diverso, é dizer, de observância à

lei.

V – DAS IMPUTAÇÕES E DOS PEDIDOS
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Do exposto,  o  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pelo  Procurador  da

República signatário, denuncia:

1 -  CARLITO MERS, como incurso nos crimes previstos no art.  299,

parágrafo único, do CP e art. 1º, I,  do Decreto-lei 201/67, este último por 3 vezes (2º

aditamento, aprovação integral do projeto objeto do contrato 305/2011 e assessoria do

Consórcio Cobrape/PBLM), todos em concurso de agentes e em concurso material, na

forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal;

2 -  EDUARDO DALBOSCO, como incurso nos crimes previstos no art.

299, parágrafo único, do CP e art. 1º, I, do Decreto-lei 201/67, este último por 2 vezes

(pagamento integral do projeto objeto do contrato 305/2011 e assessoria do Consórcio

Cobrape/PBLM), todos em concurso de agentes e em concurso material, na forma dos

arts. 29 e 69 do Código Penal;

3 -  ADELIR STOLF - como incurso nos crimes previstos no art.  299,

parágrafo único, do CP e art. 1º, I,  do Decreto-lei 201/67, este último por 3 vezes (2º

aditamento, aprovação integral do projeto objeto do contrato 305/2011 e assessoria do

Consórcio Cobrape/PBLM), todos em concurso de agentes e em concurso material, na

forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal;

4 – CARLA CRISTINA PEREIRA, como incursa nos crimes previstos no

art. 299, parágrafo único, do CP e art. 1º, I, do Decreto-lei 201/67, este último por 3 vezes

(2º aditamento, aprovação integral do projeto objeto do contrato 305/2011 e assessoria

do Consórcio Cobrape/PBLM), todos em concurso de agentes e em concurso material,

na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal;

5 - ARIEL ARNO PIZZOLATTI, como incurso no art. 1º, I, do Decreto-lei

201/67, por 2 vezes (2º aditamento e aprovação integral do projeto objeto do contrato

305/2011), ambos em concurso de agentes e em concurso material, na forma dos arts.

29 e 69 do Código Penal;

6 -  GLAUCIANE PAIFFER GONÇALVES, como incursa no  art. 1º, I, do

Decreto-lei 201/67, em concurso de agentes, na forma do art. 29 do Código Penal; - foi

notificada sobre a possibilidade de ANPP e não manifestou interesse dentro do prazo

firmado. 

7 - EDU JOSÉ FRANCO, art. 1º, I, do Decreto-lei 201/67, por 2 vezes (2º

aditamento e aprovação integral  do projeto objeto do contrato 305/2011),  ambos  em
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concurso de agentes e em concurso material, na forma dos arts. 29 e 69 do Código

Penal;

8 - RICARDO SUZUKI - como incurso no  art. 1º, I, do Decreto-lei 201/67,

por 2 vezes (participação na aprovação indevida do projeto objeto do contrato 305/2011)

em benefício da empresa Projetista e do consórcio Cobrape/PBLM), em concurso de

agentes e formal impróprio,  na forma  dos arts.  29 e 70,  2ª parte,  ambos do Código

Penal; 

9 -  JORGE ELIZARDO MIGUEL FILHO-  como incurso no art.  1º,  I,  do

Decreto-lei 201/67, por 2 vezes (participação na aprovação indevida do projeto objeto do

contrato 305/2011) em benefício da empresa Projetista e do consórcio Cobrape/PBLM,

em concurso de agentes e formal impróprio, na forma dos arts. 29 e 70, 2ª parte, ambos

do Código Penal; e,

10 -  RODRIGO PINHEIRO PACHECO -  como incurso no art.  1º,  I,  do

Decreto-lei 201/67, por 2 vezes (participação na aprovação indevida do projeto objeto do

contrato 305/2011 em benefício da empresa Projetista e do consórcio Cobrape/PBLM,

em concurso de agentes e formal impróprio, na forma dos arts. 29 e 70, 2ª parte, ambos

do Código Penal.

REQUERIMENTOS 

Desse modo, requer-se:

a) o  recebimento  desta  denúncia,  a  citação  dos  denunciados  para

responderem à acusação e sua posterior intimação para audiência, de modo

a serem processados consoante o procedimento comum ordinário (art. 394,

§ 1º, I, do CPP), com a oitiva das testemunhas a seguir arroladas, até final

condenação,  na  hipótese  de  ser  confirmada  a  imputação,  nas  penas  da

capitulação;

DA REPARAÇÃO DOS DANOS

DISPOSITIVO MATERIAL

b) Requer-se a condenação à reparação integral do dano (art. 91, I, CP), que

deve compreender os danos materiais diretos e indiretos.;

DISPOSITIVO PROCESSUAL

b.1. Requer-se, com fulcro no art. 387, IV, do Código de Processo Penal,

seja  fixado  na  sentença  condenatória  valor  mínimo  de  R$  5.727.597,14
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(cinco milhões, setecentos e vinte e sete mil, quinhentos e noventa e sete

reais e quatorze centavos), a ser atualizado monetariamente desde a data

do fato até a do efetivo pagamento e reparação dos danos causados aos

entes  e  entidades  públicas,  tendo  em  vista  os  prejuízos  suportados  em

decorrência de superfaturamento dos contratos n. 305/2011 e n. 250/2008 e

seus aditivos;

b.2. O valor mínimo poderá ser redimensionado conforme a produção de

outros elementos durante a instrução processual.

c) a imposição de multa penal a todos os condenados pela prática do crime

de falsidade ideológica;

d) a perda do produto dos crimes ou de qualquer bem ou valor que constitua

proveito  auferido  pelos  agentes  com a prática  dos  fatos  criminosos,  nos

termos do art. 91, inciso II, do Código Penal; e,

e) a  perda do cargo,  função pública e/ou mandatos eletivos dos agentes

públicos  CARLITO  MERS,  EDUARDO  DALBOSCO,  ADELIR  STOLF,

ARIEL ARNO PIZZOLATTI e  CARLA CRISTINA PEREIRA,  conforme art.

92, inciso I, do Código Penal.

Testemunhas:

1- MARIO IVO BERNI RAMOS, CPF 592.310.337-00, engenheiro, empregado público da CEF

aposentado e ex-Coordenador do TC, endereço residencial na Rua Timbó, 128 - Ap 1003,

Cx36, América - Joinville/SC, tel.(47) 99373617;  

2- SAULO VICENTE ROCHA: CPF 029.829.819-80, engenheiro - Servidor Público Municipal

e  Ex-Coordenador  de  Macrodrenagem  da  SEINFRA  -  endereços  residenciais:  1-  Rua

Almirante Tamandaré, 193, Ap-302, América, Joinville-SC, e 2- Rua Dr João Colin, 2008 Ap

903 Bl B, América – Joinville, telefone: (47) 9.8423-7401, endereço profissional: Av. Hermann

August Lepper, 10, Saguaçu - CEP 89221-005 • Joinville/SC – tel.: (47) 3431-3233 - Endereço

eletrônico: saulo.rocha@joinville.sc.gov.br;
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3- CASSIANO GARCIA DA SILVA: CPF n. 661.714.409-06, Engenheiro Sanitarista – Servidor

Público Municipal lotado na SEINFRA - endereço residencial na Rua Orleans 248 - América,

CEP  89204-580,  Joinville/SC e profissional na  Av. Hermann August Lepper, 10, Saguaçu -

CEP 89221-005 - Joinville/SC – tel.: (47) 3431-3233; e,

4- GIAMPAOLO BARBOSA MARCHENISI: CPF n. 489.659.369-34, Engenheiro Agrônomo,

Servidor  Público  Municipal,  lotado  na  SEPLAN –  UCP,  com  endereço  residencial  na  rua

Manaus, 185, Bairro Iririú, CEP 89227-012, Joinville/SC e profissional na Av. Hermann August

Lepper, 10, Saguaçu - CEP 89221-005 - Joinville/SC – tel.: (47) 3431-3233.

Joinville, 27 de maio de 2022.

MARIO SÉRGIO GHANNAGÉ BARBOSA

Procurador da República
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