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Eles foram desleais?
Ministério Público prova que a esperteza engoliu os espertos na licitação do lixo

Em longa manifestação de 65 páginas, o
Ministério Público elenca inúmeros argumentos e elementos de provas para afirmar
que a licitação do serviço de coleta de lixo,
realizado ano passado em Cascavel, foi uma
grosseira fraude.
Afirma que o edital “desconexo e direcionado” violou a regra do julgamento objetivo.
E foi montado para dificultar a vida dos
concorrentes e favorecer a vitória da OT
Ambiental, empresa que já prestava serviços
ao município.
O MP apontou culpados: a comissão de licitação, apresentada aqui no Pitoco durante
a intensa cobertura do certame como “comissão chapa branca”, já que comportava apenas
homens de confiança do então prefeito.
Para os promotores Juliana Vanessa
Stofela da Costa e Sérgio Ricardo Cezaro Machado, os comissários que vestiam
branco faltaram com a lealdade para com o
município de Cascavel. Eles foram desleais
com a cidade, segundo a denúncia.
Na ação civil pública por atos de improbidade administrativa, o MP começa a

suspeitar da licitação antes da confecção do
edital. Os promotores perceberam que a OT
Ambiental aumentou, meses antes, seu capital social de R$ 9 milhões para R$ 15 milhões.
Logo em seguida veio o edital exigindo
dos participantes um capital social mínimo
de R$ 14 milhões, considerado exagerado
e restritivo pelo MP. Autorizado pela 1ª
Vara Criminal, os promotores grampearam
o celular do então secretário Luiz Carlos
Marcon.
O mesmo aparelho, outros documentos,
e um computador pessoal do secretário estavam apreendidos em operação do Gaeco.
Aqui entrou a Polícia Federal para recuperar
mensagens.
E então os investigadores passaram a
acessar vasto arsenal que compôs a ação
de improbidade. Marcon é o alvo central e
o nome mais mencionado. Fotos dele “confraternizando” com a diretoria da OT Ambiental e políticos, estão anexados. “Prints”
da tela do celular com troca de mensagens
entre os membros da comissão de licitação
preocupados em habilitar a OT e desabilitar

Editorial
Outro lado – Entre os
denunciados pelo MP, apenas o
ex-secretário de Administração
e presidente da Comissão de
Licitação, Alisson da Luz,
manifestou-se a respeito:
“Respeitamos o promotor, mas
discordamos. Elaboramos o edital
de forma a garantir serviço de
qualidade por preço justo. Essa foi
a diretriz da comissão. Não houve
direcionamento. Assim que citado,
eu e demais membros vamos nos
pronunciar no processo”

Falou & disse
“Então o general não sabia o
que estava acontecendo no seu
quartel?”
(Paulo Martins, na Tarobá, sobre a ausência
de Edgar Bueno na denúncia do lixo)

a concorrente Tucano, também.
A partir daí, o MP passa a tratar o licitante
e comissário como “amigos”. Afirma que a
comissão levou o edital adiante , contrariando parecer jurídico exarado na Secretaria de
Assuntos Jurídicos da própria Prefeitura.
O parecer de 49 páginas, “bem elaborado”
segundo o promotor, sugeria inúmeras modificações no edital proposto por Marcon. As
alterações, pelo jeito, não vingaram.
Então o MP destrói um ítem do edital:
a exigência de comprovar experiência na
operação da extração do biogás no aterro
sanitário e conversão em energia elétrica.
Aqui a materialidade dos fatos é irrefutável. O MP prova que Marcon deu um atestado
inválido de habilitação para a OT. Segundo
o atestado, a OT cumpria a exigência, pois
operou o sistema na potência determinada
pelo edital de 2012 a 2016.
Os promotores provaram que o sistema
só foi operante no aterro em março de 2016,
por curtos períodos, e não era executado pela
OT, e sim por servidores públicos, coincidentemente, membros da Comissão de Licitação
do lixo.
Ou seja, em tese, um ítem adicionado ao
edital para favorecer a OT e dificultar a vida
da concorrência era tão forçado, que nem
mesmo a suposta beneficiária conseguiu
cumprir.
De toda forma, o biogás deu um gás decisivo para a OT, que levou nota 10 no ítem,
e como todos sabem, saiu-se vencedora da
licitação de R$ 2,8 milhões/mês.
A ação cível pede a condenação dos seguintes membros da comissão: Alisson da
Luz, Luiz Carlos Marcon, Elmo Rowe
Jr, Sylvio Torres e Henrique Koupaka.
O MP cita dezenas de artigos violados
para pedir o ressarcimento integral do dano,
a perda da função pública, a suspensão dos
direitos políticos, pagamento de multa civil
de até cem vezes o valor da remuneração
percebida, entre outras penalidades. E dá
valor a causa: R$ 207 milhões.

Das duas, uma

Na torcida

Lá e cá

Pitocas

Causou estranheza e questionamentos ao MP a ausência do ex-prefeito Edgar Bueno entre os
denunciados. Há pelo menos duas
hipóteses para o fato:

No relato do Ministério Público,
surgem cenas curiosas extraídas do
“grampo” no celular do ex-secretário Marcon.

Acir Carvalho, da ONG Vigilantes da Gestão, disse que irá denunciar Edgar Bueno.

Dilvo Grolli completa 64 anos
nesta sexta-feira. Ainda não é
possível cumprimentá-lo pelo celular, que permanece fora de área
ou desligado.

a) se trata de uma estratégia
dos promotores para obter mais
informações ao longo do processo
– como uma eventual delação premiada. Beto Richa deu foro privilegiado para Edgar, ao nomeá-lo
secretário. Portanto, o ex não pode
ser julgado em primeira instância.
b) Edgar Bueno é inocente, nas
várias aplicações que se dá ao termo: inocente por não ter participado dos fatos elencados. E inocente
por não ter percebido que a licitação
multimilionária estaria sendo alvo
de uma fraude grosseira.

Dia dos Pais
O Clube Comercial celebra a data no próximo sábado,
a partir de 20h30. Os papais
vão curtir a “Noite do Buteko”,
no salão social, com animação
do grupo Magia. Os ingressos
estão a venda na secretaria do
Clube, 3038-7113.
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Em uma das interceptações,
Marcon aparece exultante, comemorando o fato de um emissário
seu em Chapecó ter encontrado algo
que poderia inabilitar a concorrente
Tucano.
“Membros da comissão de licitação não podem torcer para empresa participante”, notou o promotor
Sergio Machado.

É com ele
A ação do lixo será julgada pelo
titular da Vara da Fazenda Pública,
Eduardo Villa Coimbra Campos.
O jovem magistrado é considerado
“linha dura”. E convicto defensor da
Operação Lava Jato.
O juiz Coimbra foi um dos anfitriões na recente visita do procurador Deltan Dallagnol a Cascavel.
Dallagnol é aquele das 10 medidas contra a corrupção e principal
porta voz da Lava Jato.

45 3038-2255
nutricard.com.br

Para ele, o ex-prefeito, na condição de ordenador de despesa, “mesmo alertado das irregularidades,
assinou e homologou contrato manifestamente ilegal”.
Já os atuais mandatários estão
cautelosos. “Rescindir um contrato
de tamanha repercussão por indícios, seria irresponsável”, disse Luciano Braga Cortes, procurador
Jurídico.
Paranhos determinou abertura de processo administrativo para
apurar as imputações aos servidores
denunciados pelo MP.

A rádio Capital traz pesos pesados do mundo sertanejo. Luan
Santana (cachê de R$ 100 mil) e
Zezé de Camargo e Luciano (150
paus). A Sanepar, através da Lei
Rouanet, é parceira do evento. Os
shows “no 0800” serão em 17 de
setembro.

Só rindo
“Comecei uma dieta: cortei
a bebida e as comidas pesadas
e em quatorze dias perdi duas
semanas”.
(Tim Maia)

Aquele abraço

The end

Para os assinantes Bruno Domingues, Bianca Zimmermann
Gomes, Wagner Toporoski
Moreli e Diva Eliane Mielke e
Manoel Rodrigues.

“Não estou no meio de santos,
mas não farei conchavo com o
diabo”.
(Jair Bolsonaro,
presidenciável da ala “milica”)

