
CPI ONGs 
REQUERIMENTOS A SEREM APRECIADOS 

Item Número Ementa Autor Observação Resultado 
1.  166/08 Requer transferência de sigilo 

bancário e fiscal do CENTRO 
PIAUIENSE DE AÇÃO 
CULTURAL. 

Sen. Raimundo 
Colombo 

Transferência de 
sigilo 
Votação Nominal 

 

2.  218/08 Requer a convocação do Senhor 
Lair Antonio Ferst, empresário 
indiciado na Operação RODIN da 
Polícia Federal. 

Sen. Fátima 
Cleide 

Convocação  

3.  219/08 Requer a convocação do Senhor 
Luis Carlos Pellegrini, ex-
presidente da FATEC, indiciado na 
Operação RODIN da Polícia 
Federal. 

Sen. Fátima 
Cleide 

Convocação  

4.  220/08 Requer a convocação do Senhor 
Luiz Gonzaga Isaías, ex-presidente 
da FUNDAE, indiciado na 
Operação RODIN da Polícia 
Federal. 

Sen. Fátima 
Cleide 

Convocação  

5.  222/08 Requer ao BNDES , no BNDES, no 
prazo de 30 dias, a relação de 
pagamentos efetuados de valor 
superior a 50 mil reais a entidades 
sem fim lucrativos, no período de 
1999 a 2007, contendo a 
identificação do beneficiário 
(NOME, CPF,CNPJ), data, valor e 
finalidade.   

Sen. Raimundo 
Colombo 

Informações  

6.  223/08 Requer a convocação da Senhora 
Elza de Fátima Costa Pereira, para 
prestar esclarecimentos acerca do 
envolvimento da ONG Meu Guri 
no esquema de liberação de 
recursos liberação de recursos do 
BNDES, objeto da operação Santa 
Tereza da Polícia Federal 

Sen. Raimundo 
Colombo 

Convocação  

7.  224/08 Requer a transferência dos sigilos 
bancário e fiscal do INSTITUTO 
BRASILEIRO DE 
DESENVOLVIMENTO E 
PESQUISA POLÍTICA, SOCIAL 
E CULTURAL DO 
TRABALHADOR – LUTA E 
SOLIDARIEDADE. 

Sen. Raimundo 
Colombo 

Transferência de 
Sigilo 
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Item Número Ementa Autor Observação Resultado 

8.  225/08 Requer a transferência dos sigilos 
bancário e fiscal ONG Meu Guri. 

Sen. Raimundo 
Colombo 

Transferência de 
Sigilo 

 

9.  228/08 Requer que a CPI das ONGs 
autorize o acesso ao COAF, por 
técnicos designados especialmente 
para esse fim, com propósito de 
verificar e relatar a existência de 
operações consideradas suspeitas. 

Sen. Raimundo 
Colombo 

Requisição de 
Funcionário 

 

10.  229/08 Requer transferência de sigilo 
bancário e fiscal de CAMARERO 
& CAMARERO CONSULTORIA 
EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 
04.665.127/0001-80, nos últimos 5 
exercícios. 

Sen.  Álvaro 
Dias 

Transferência de 
sigilo 

 

11.  230/08 Requer a transferência, a esta CPI, 
de informações do COAF – 
Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras de 
ANTONIO MAOEL DIAS 
HENRIQUE. 

Sen.  Álvaro 
Dias 

Informações  

12.  231/08 Requer transferência de sigilo 
bancário e fiscal de ANTONIO 
MAOEL DIAS HENRIQUE, nos 
últimos 5 exercícios. 

Sen. Álvaro Dias Transferência de 
sigilo 

 

13.  232/08 Requer a transferência, a esta CPI, 
de informações do COAF – 
Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras de LUIS 
ANTONIO LIMA, CPF 
519.431.150-87. 

Sen. Álvaro Dias Transferência de 
sigilo 

 

14.  233/08 Requer a transferência, a esta CPI, 
de informações do COAF – 
Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras de 
CAMARERO & CAMARERO 
CONSULTORIA EMPRESARIAL 
LTDA, CNPJ 04.665.127/0001-80. 

Sen. Álvaro Dias Transferência de 
sigilo 

 

15.  234/08 Requer a transferência, a esta CPI, 
de informações do COAF – 
Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras de 
INTERCORP CONSULTORIA 
EMPRESARIAL LTDA. 

Sen. Álvaro Dias Transferência de 
sigilo 

 

16.  235/08 Requer a transferência, a esta CPI, 
de informações do COAF – 
Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras de FLÁVIA 
MARIA DO CARMO 
CAMARERO, CPF 158.411.918-
70. 
 

Sen. Álvaro Dias Transferência de 
sigilo 
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Item Número Ementa Autor Observação Resultado 

17.  236/08 Requer transferência de sigilo 
bancário e fiscal de FLÁVIA 
MARIA DO CARMO 
CAMARERO, CPF 158.411.918-
70. 

Sen. Álvaro Dias Transferência de 
sigilo 

 

18.  237/08 Requer transferência de sigilo 
bancário e fiscal de INTERCORP 
CONSULTORIA EMPRESARIAL 
LTDA, CNPJ 73.752.164/0001-49, 
nos últimos 5 exercícios. 

Sen. Álvaro Dias Transferência de 
sigilo 

 

19.  238/08 Requer transferência de sigilo 
bancário e fiscal de LUIS 
ANTONIO LIMA, CPF 
519.431.150-87, nos últimos 5 
exercícios. 

Sen. Álvaro Dias Transferência de 
sigilo 

 

20.  239/08 Requer a transferência, a esta CPI, 
de informações do COAF – 
Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras de 
ALEXANDRE LIMA, CPF 
122.993.756-00. 

Sen. Álvaro Dias Transferência de 
sigilo 

 

21.  240/08 Requer transferência de sigilo 
bancário e fiscal de ALEXANDRE 
LIMA, CPF 122.993.756-00, nos 
últimos 5 exercícios. 

Sen. Álvaro Dias Transferência de 
sigilo 

 

22.  241/08 Requer a transferência, a esta CPI, 
de informações do COAF – 
Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras de 
LORENA VIRGÍNIA DINIZ 
CABRAL COSTA, CPF 
516.463.821-53. 
 
 

Sen. Álvaro Dias Transferência de 
sigilo 

 

23.  242/08 Requer transferência de sigilo 
bancário e fiscal de LORENA 
VIRGÍNIA DINIZ CABRAL 
COSTA, CPF 516.463.821-53, nos 
últimos 5 exercícios. 
 
 

Sen. Álvaro Dias Transferência de 
sigilo 

 

24.  243/08 Requer transferência de sigilo 
bancário e fiscal da FUNDAÇÃO 
VINGNT ROSADO, CGC 
24.529.810/0001-06, de 01.01.2005 a 
08.11.2007. 
 
 

Sen. Heráclito 
Fortes 

Transferência de 
sigilo 

 

25.  244/08 Requer transferência de sigilo 
bancário e fiscal de José Carlos 
Moreira da Nóbrega, CPF 
297.718.201-40, de 01.12.2005 a 
08.11.2007. 

Sen. Heráclito 
Fortes 

Transferência de 
sigilo 
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Item Número Ementa Autor Observação Resultado 

26.  245/08 Requer transferência de sigilo 
bancário e fiscal da FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - 
FUBRA, CGC 03.151.583/0001-40, 
de 01.01.2005 a 08.11.2007. 

Sen. Heráclito 
Fortes 

Transferência de 
sigilo 

 

27.  246/08 Requer transferência de sigilo 
bancário e fiscal da organização 
OS INDEPENDENTES, CGC 
44.791.994/0001-87, de 01.01.2006 a 
08.11.2007. 

Sen. Heráclito 
Fortes 

Transferência de 
sigilo 

 

28.  247/08 Requer transferência de sigilo 
bancário e fiscal de Fernando Luiz 
Pacheco, CPF 034.704.984-23, de 
01.01.2005 a 08.11.2007. 

Sen. Heráclito 
Fortes 

Transferência de 
sigilo 

 

29.  248/09 Requer a transferência. para esta 
CPI, dos sigilos bancário e fiscal da 
Associação de Proteção li Infância 
e Maternidade de Mossoró 
(APAMIM), inscrita no CNPJ sob 
o n" 08.256.240/0001-63, no 
período dc 01.01.2005 a 08.11.2007.

Sen. Heráclito 
Fortes 

Transferência de 
sigilo 

 

30.  249/08 Requer transferência de sigilo 
bancário e fiscal do INSTITUTO 
DE FORMAÇÃO E ASSESSORIA 
SINDICAL RURAL - IFAS , CGC 
01.682.509/0001-24, de 01.01.2006 a 
08.11.2007. 

Sen. Heráclito 
Fortes 

Transferência de 
sigilo 

 

31.  253/08 Requer que o Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome encaminhe à CPI, no prazo 
de quinze dias, relação das 
entidades abrangidas pelos artigos 
37 a 39 da Medida Provisória nº 
446, de 2008, discriminadas pelo 
artigo aplicável à respectiva 
situação.  

Sen. Heráclito 
Fortes 

Informações  

32.  263/09 Requer a convocação do senhor 
Paulo Celso dos Reis Gomes,  
Presidente da fundação 
Universidade de Brasília (FUBRA), 
para prestar esclarecimentos sobre 
a implantação e funcionamento do 
novo Modelo Integrado de Gestão e 
governança SIGG, daquela 
entidade. 

Sen. Heráclito 
Fortes 

Convocação  

33.  264/09 Requer transferência de sigilo 
bancário, telefônico e fiscal da 
AGÊNCIA NACIONAL DE 
GESTÃO DE RECURSOS PARA 
HILÉIA AMAZÔNICA - 
ANGRHAMAZÔNICA, CGC 
07.061.140/0001-19, de julho de 
2007 a 08.11.2007. 
 
 
 

Sen. Heráclito 
Fortes 

Transferência de 
sigilo 
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Item Número Ementa Autor Observação Resultado 

34.  265/09 Requer transferência de sigilo 
bancário, telefônico e fiscal da 
Senhora Nair Queiroz Blair, CPF 
347.222.622-68, de julho de 2007 a 
08.11.2007. 

Sen. Heráclito 
Fortes 

Transferência de 
sigilo 

 

35.  266/09 Requer a convocação do senhor 
Rosemberg Pinto, assesssor 
especial do Presidente da 
Petrobrás. 

Sen. Heráclito 
Fortes 

Convocação  

36.  267/09 Requer a convocação da senhora 
Aldenira da Conceição Sena. 
Presidente da Associação de Apoio 
e Assessoria a Organizações Sociais 
do Nordeste. – AANOR. 

Sen. Heráclito 
Fortes 

Convocação  

37.  268/09 Requer Informações Ao Governo 
Do Distrito Federal sobre convênio 
firmado com a Agência Nacional 
De Gestão De Recursos Para Hiléia 
Amazônica - Angrhamazõnica. 

Sem. Inácio 
Arruda 

Informações  

38.  269/09 Requer ao Ministério da cultura, 
cópia do convênio assinado com a 
Agência Nacional de Recursos para 
a Hiléia Amazônica – 
Angrhamazõnica. 

Sem. Inácio 
Arruda 

Informações  

39.  271/10 Requer a relação dos mutuários da 
Cooperativa Habitacional dos 
Bancários de São Paulo 
(BANCOOP), que tiveram seus 
imóveis devidamente entregues, 
bem como a dos que se encontrem 
com pendências de qualquer 
natureza. 

Sen. Heráclito 
Fortes 

Informações  

40.  273/10 Requer Informações à Fundação 
Francisco de Lima Botelho. 

Sen. Arthur 
Virgílio 

Informações  

41.  275/10 Requer a transferência para esta 
CPI, de informações do Conselho 
de Controle de Atividades 
Financeiras – COA, do Instituto 
Civitas - Cidadania e Políticas 
Públicas, CNPJ 005.948.089/0001-
36.   

Sen. Heráclito 
Fortes 

Transferência de 
Sigilo 

 

42.  276/10 Requer sejam convocados a 
comparecer a esta Comissão os 
Senhores José Carlos Blat, Lúcio 
Bolonha Funaro, João Vaccari 
Neto e Hélio Malheiro. 
 
 
 

Senador Alvaro 
Dias 

Convocação  
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Item Número Ementa Autor Observação Resultado 

43.  277/10 Requer a transferência de 
informações financeiras 
consideradas atípicas, para esta 
CPI, do COAF – Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras 
da ASSOCIAÇÃO POLITEUO 
“REDE LOCAL DE ECONOMIA 
SOLIDÁRIA”, CNPJ  nº 
03.787.695/0001-91. 

Sen. Heráclito 
Fortes 

Informações  

44.  278/10 Requer sejam convocados, para o 
mesmo dia e reunião, os senhores 
Lúcio Bolonha Funaro e João 
Vacari Neto para esclarecimento 
das irregularidades que vêm 
apuradas por esta Comissão e que 
envolvem a aplicação de recursos 
dos fundos de pensão da PREVI 
(Caixa de Previdência dos 
Funcionários do Banco do Brasil), 
FUNCEF (Fundação dos 
Economiários Federais) e PETROS 
(Fundação Petrobras de 
Seguridade Social) na BANCOOP 
(Cooperativa Habitacional dos 
Bancários), com graves prejuízos 
aos cooperados e com a 
participação de organização não 
governamental. 

Sen. Álvaro Dias Convocação  

45.  279/10 Requer a transferência do sigilo 
bancário do Instituto de Promoção 
Social Água e Vida, CNPJ 
05.873.793/0001-77, de 2003 a abril 
de 2009. 

Sen. Heráclito 
Fortes  

Transferência de 
sigilo 

 

46.  280/10 Requer ao Ministério de Minas e 
Energia informações sobre 
convênios realizados pela 
Petrobras com as ONGs Casa de 
Cultura Água e Vida, CNPJ 
04.723.068/0001-12, e Instituto de 
Promoção Social Água e Vida, 
CNPJ 05.873.793/000-77, de 2003 a 
abril de 2009.  

Sen. Heráclito 
Fortes 

Informações  

47.  281/10 Requer ao Ministério da Saúde 
informações sobre convênios 
realizados com recursos do 
Programa Saúde da Família 
transferidos para a Prefeitura de 
Guarulhos e daí para as ONGs 
Casa de Cultura Água e Vida, 
CNPJ 04.723.068/0001-12, e 
Instituto de Promoção Social Água 
e Vida, CNPJ 05.873.793/000-77, de 
2003 a abril de 2009. 

Sen. Heráclito 
Fortes 

Informações   

48.  282/10 Requer a transferência do sigilo 
bancário da Casa de Cultura Água 
e Vida, CNPJ 04.723.068/0001-12, 
de 2003 a abril de 2009. 

Sen. Heráclito 
Fortes 

Transferência de 
sigilo 
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TG'SCPI "".. ON > 

RequerimentoREI W08 
N° 166108 

Requeiro, com fundamento no art. 148 do Regimento Interno do 

Senado Federal, seja submetido à deliberação da Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) criada pelo Requerimento nO 201, de 2007, e aditada pelo 

Requerimento nO 217, de 2007, com a llnalidade de apurar a liberação, pelo 

Governo Federal, de recursos públicos para Organizações Não 

Governamentais e para Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIPS), a transferência, para esta CPI, dos sigilos bancário e fiscal do 

CENTRO PIAUIENSE DE AÇÃO CULTURAL, inscrito no CNPJ sob o 

número 07.083.496/0001-53, no periodo de 2005 a 2007. 

JUSTIFICAÇÃO 

A entidade recebeu mais de um milhão de reais do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário e do INCRA a partir de 2005 para desenvolver 

atividades de capacitação para assentados no Piaui. 

Esta, no entanto, não parece ser sua área de atuação. Tampouco 

há infonnações sobre os serviços prestados. Chama a atenção, ainda, além do 

montante recebido - o que a coloca entre as 20 entidades do Piauí que mais 

receberam recursos federais nos últimos anos - a ausência de explicações 

sobre os motivos e métodos que levaram à sua escolha, 
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.•
' , Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada por Intermédio do Requerimento n° 201, 

' de 2007, e "ditada pelo Requerimento nO 217, de 2007, "destinada a apurar no prazo de 
cento e vinte dias, a liberação, pelo Governo Federal, de recursos públicos para, 
Organizações Niio Governamentais - ONGS - e para Organizações de Sociedade Civil de 
Interesse Püblico - OSCIPS ., bem como a utilização por essas entidades, desses 
recursos e de outros por elas recebidos do ederior, a partir do ano de 1999 até o ano de 
2007" 

Assim sendo, em c.umprimento ao dever de fiscalizar o emprego 

de verbas federais no Estado do Piauí, justifica-se o presente requerimento, 

que permitirá dirimir dúvidas existentes quanto ao bom emprego dos recursos 

públicos, 

Sala das Sessões, 

ATUALIZADO EM 07.06.10, ÀS 14h50. 8



Comissão Parlamentar de Inquérito - ONGs 
Senado Federal 

(Requerimento n° 201, de 200' CPI _ ONGS 

REQUERIMENTO N° , de 20e Requerimento 
N° 218/08 

Requer a convocação do senhor Lair 
Antonio Ferst, empresário indiciado em 
inquérito realizado pela Operação 
Rodin, da Policia Federal no Rio 
Grande do Sul, 

Requeiro, na forma do disposto no art. 58, § 3°, da 
Constituição Federal e no art. 2° da Lei n° 1.579, de 18 de março de 1952, seja 
convoeado para prestar depoimento a esta Comissão, o senhor LAIR ANTONIO 
FERST, empresário indíciado pela Polícia Federal pelo envolvimento no desvio de 
recursos de eonvênio celebrado entre il Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciêncía 
(FATEC), fundação de apoio à Universidade Federal de Santa Maria, e o Departamento 
Estadual de Trânsito (DetTao), no Estado do Rio Grande do Sul. 

JUSTIFICAÇÃO 

Em operação realizada pela Polícia Federal no Estado do 
Rio Grande do Sul (denominada Operação Rodin) foi constatada fraude na aplicação de 
recursos pelo Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN). Referida fraude 
envolvem a Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência (FATEC) e a Fundação 
Educacional e Cultural para o Aperfeiçoamento da Educação e da Cultura (FUNDAE), 
ambas ligadas à Universidade Federal de Santa Maria. 

O valor da fraude passa dos R$ 40 milhões e o número de 
indiciados chega a 39 pessoas, incluindo o senhor Lair Antonio Ferst. Além destes, 
essas Fundações operam diversos convênios envolvendo recursos públicos federais, 
alguns suspeitos de irregularidades. A aeusação contra o empresário Lair Antonio Ferts 
é a de influenciar na celebração desses eonvênios. 

No inquérito da PF, o senhor Ferst é descrito como o elo 
entre o Dctran e a FATEC. Além disto, o mesmo teve carteira assinada durante contrato 
entre esta Fundação e a Agêneia Nacional de Telecomunicações (Anatel), firmado em 
2003, 

Subseaelana de ApolO as COIT'lIUOes 
Especiais e:l~mentares de érilo 

~c ' 
Recebido e ,+, '-;'''>''l'''''
às .- :5 

Will M. Wand y 
Secrelano de Comimo 
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A fraude em convênio da FATEC, investigada pela Polícia 
Federal, começa no ano de 2003 e vai até 1007. Além do empresário, familiares 
estavam envolvidos em empresas que foram sub-contratadas para prestar serviço na 
execução deste eonvênio. 

A revista Carta Capital, de 12 de maio de 2008, em 
matéria intitulada "A via~crucis de Yeda", afirma que a Operação Rodin, da Policia 
Federal, desbaratou um dos maiores escândalos de corrupção da gestâo da governadora 
Ieda Crusius. Segunda a revista. "No epicentro do esquema criminoso investigado pela 
PF está o empresário e lobista Lair Ferst, figurinha carimbada do PSDB gaúdlo, 
apontado sem ressalvas, por gente do governo e da oposição, como principal operador 
da engrenagem de arrecadaçâo dc fundos da campanha tucana de 2006 no estado. Hoje, 
a luta de Yeda Crusius é basieamente descolar-se do nome e da má sina de Ferst, um 
dos 13 quadrilheiros presos na opcração e figura proeminente entre os 39 indiciados 
pela Políeia Federal". 

Contjnua a revista; "Chamado de "companheiro"' por 
Yeda Crusius, Ferst é também politicamente ligado a Carlos Ubiratan, ex-presidente do 
Detran. Ele é apontado como o responsávd pela engenharia de subcontratações feitas 
pela Fatec, até o fim de 2007, junto a empresas de consultoria (designadas de 
"sistemistas") formadas por parentes, correhgionários e "laranjas". Uma delas, a 
Newmark, tem como sócios Elci Terezinha Ferst, irmã de Lair, e o cunhado, Alfredo 
Pinto Tclles. Outra, a Rio Del Sur, abriga duas irmãs do lobista tucano, Rosana Cristina 
Ferst e Cenira Maria Ferst Ferreira. Para a PF, Ferst é o verdadeiro dono das empresas," 

A CPI das ONGs está analisando atividades de fundações 
ligadas a Universidades Federais e a execução de convênios com recursos federais, 
inclusive a prática da sub-contratação. O depoimento do senhor Fcrst deverá ajudar nas 
investigações, especialmente sobre o envolvimento de fundações de apoio à 
Universidade de Santa Maria no Rio Grande do Sul em denuncias de desvios de 
recursos federais. 

Sala da Comissão, 
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Comissão Parlamentar de Inquérito - ONGs 
Senado Federal 

CPI-ONGS
(Requerimento n° 201, de 2007 

Requerimento 
REQUERIMENTO N° , de 2001 N° 219/08 

Requer a convocação do senhor Luis 
Carlos Pellegrini, ex-presidente da 
Fundação de Apoio à Tecnologia e 
Ciência (FATEC), indiciado em 
inquérito realizado peja Operação 
Rodin, da Policia Federal no Rio 
Grande do Sul. 

Requeiro, na fomla do disposto no art. 58, § 3°, da 
Constituição Federal e no art. 2° da Lei nO 1.579, de 18 de março de 1952, seja 
convocado para prestar depoimento a esta Comissão, o senhor LUIS CARLOS 
PELLEGRINI, ex-presidente da Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência (FATEC), 
indiciado pela Polícia Federal pelo envolvimento no desvio de recursos de eonvênio 
celebrado entre a Fundação de Apoio à Tecnologia c Ciência (FATEC), fundação de 
apoio à Universidade Federal de Santa Maria, e o Departamento Estadual de Trânsito 
(Detran), no Estado do Rio Grande do Sul. 

JUSTIFICAÇÃO 

Em operação realizada pela Polícia Federal no Estado do 
Rio Grande do Sul (denominada Operação Rodin) foi constatada fraude na aplicação de 
recursos pelo Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN). Referida fraude 
envolvem a Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência (FATEC) e a Fundação 
Educacional e Cultural para o Aperfeiçoamento da Educação e da Cultura (FUNDAE), 
ambas ligadas à Universidade Federal de Santa Maria. 

A revista Carta Capital, de 12 de maio de 2008, em 
matéria intitulada "A via-crucis de Yeda", afinna que a Operação Rodin, da Polícia 
Federal, desbaratou um dos maiores escândalos de corrupção da gestão da governadora 
Ieda Crusius. 
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No inquérito da PF, o senhor Luiz Carlos PeUegríni e 
eitado por ter deelarado à imprensa que a direção da FATEC é uma figufll deeorativa e 
que sua gestão apenas deu prosseguimento a contratos em andamentos. 

A fraude em convênio da FATEC, investigada pela Polícia 
Federal, começa no ano de 2003 e vai até 2007. 

A revista Carta Capital, de 12 de maio de 2008, em 
rnatena intitulada "A via-crucis de Yeda", comenta a Operação Rodin, da Polieia 
Federal. nos seguintes tennos: "No epicentro do esquema criminoso investigado pela PF 
está o empresário e lobista Lair Ferst, figurinha carimbada do PSDB gaúcho, apontado 
sem ressalvas, por gente do governo e da oposição, como principal operador da 
engrenagem de arreeadação de fundos da campanha tucana de 2006 no estado. Hoje, a 
luta de Yeda Crusius é basicamente descolar-se do nome e da má sina de Ferst, um dos 
13 quadrilheiros presos na operação e figura proeminente entre os 39 indiciados peja 
Pulícia Federal". 

A CPI das üNGs está analisando atividades de fundações 
ligadas a Universidades Federais e a exeeução de convênios com reeursos federais, 
inclusive a prática da sub-contratação. O depoimento do senhor Pellegrini deverá ajudar 
nas investlgações, especialmente sobre u envolvimento de fundações de apoio à 
Universidade de Santa Maria no Rio Grande do Sul em denúncias de desvios de 
recursos federais. 

Sala da Comissão, 
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Comissão Parlamentar de Inquérito - ONGs 
Senado Federal 

(Requerimento nO 201, de 20fl 
CPI-ONGS 

REQUERIMENTO N° , de 20 Requerimento 
N° 220/08 

Requer a convocação do senhor LUIZ 
GONZAGA ISAíAS, ex-presidente da 
Fundação para o Desenvolvimento e 
Aperfeiçoamento da Educação e da 
Cultura (FUNDAE), indiciado em 
inquérito realizado pela Operação 
Rodin, da Policia Federal no Rio 
Grande do Sul. 

Requeiro, na forma do disposto no art. 58, § 3°, da 
Constituição Federal e no art. 2° da Lei nO 1.579, de 18 de março de 1952, seja 
convocado para prestar depoimento a esta Comissão. o senhor LUIZ GONZAGA 
ISAÍAS, ex-presidente da Fundação para o Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da 
Educação e da Cultura (FUNDAE), entidade vinculada à Universidade Federal de Santa 
Maria, sobre a execução do convênio com o Departamento Estadual de Trânsito 
(Detran) do Estado do Rio Grande do Sul, objeto de investigação pela Polícia FederaL 

JUSTIFICAÇÃO 

Em operação realizada pela Polieia Federal no Estado do 
Rio Grande do Sul (denominada Operação Rodin) foi constatada fraude na aplicação de 
recursos pelo Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN). Referida fraude 
envolvem a Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência (FATEC) e a Fundação 
Educacional e Cultural para o Aperfeiçoamento da Educação e da Cultura (FUNDAE), 
ambas ligadas à Universidade Federal de Santa Maria. 

A revista Carta Capital, de 12 de maio de 2008, em 
matéria intitulada "A via-crucis de YOOa", afirma que a Operação Rodin, da Polícia 
Federal, desbaratou um dos maiores eseândalos de corrupção da gestão da governadora 
Ieda Crusius. 

o valor da fraude passa dos R$ 40 milhões e o número de 
indiciados chega a 39 pessoas, incluindo o senhor Isaías. Além destes, essas Fundações 

Subse~lafia oe ApoiO as ComlSSOes 
ESpeciais eparlamenlar~~e. 
Recebldoem!l.(' ,

."1 "às c,L.~ - ra ' 
" ' / 

WiIlM. nd y 
Seereltl'lo ~ Comis~o 
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operam diversos convênios envolvendo reeursos públicos federais, alguns suspeitos de 
irregularidades. 

No inquérito da PF, o senhor Luiz Gonzaga Isaías é 
indiciado porque era presidente da FUNDAE quando esta foi contratada pelo DETRAN. 
Em depoimento à Políeia Federal, o senhor Luiz Gonzaga admitiu que a Fundação não 
tinha çondições técnicas para executar o convenio, motivo pelo qual subcontralou a 
FATEC. Ele deverá explicar como foi feita a substituição das entidades, qual a relação 
entre as entidades e as empresas subcontratadas. bem como sobre a execução de outros 
convênios com recursos federais. 

A fraude em convênio da FATEC, investigada pela Polícia 
FederaL começa no ano de 2003 e vai até 2007. 

A CPI das UNOs está analisando atividades de fundações 
ligadas a Universidades Federais e a execução de convênios com recursos federais, 
inclusive a prática da sub-contratação. O depoimento do senhor Isaías deverá ajudar nas 
investigações, especialmente sobre o envolvimento de fundações de apoio à 
Universidade de Santa Maria no Rio Grande do Sul em denúncias de desvios de 
recursos federais. 

Sala da Comissão, 
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CPI-ONGS 

REQUERIMENTO NU Requerimento 
N° 222/08 

Requeiro, com fundamento no art. 148 do Regimento Interno do 

Senado Federal, seja submetido à deliberação da Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) criada pelo Requerimento n" 20 I, de 2007, e aditada pelo 

Requerimento n" 217, de 2007, com a finalidade de apurar a liberação, pelo 

Governo Federal, de recursos públicos para Organizações Não 

Governamentais e para Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIPS), a requisição ao BI'DES - BANCO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, para que encaminhe à 

CPI, no prazo de 30 dias, em meio magnético, a relação de pagamentos 

efetuados de valor superior a 50 mil reais a entidades sem fins lucrativos. no 

período de 1999 a 2007, contendo a identiticação do beneticiário (nome, 

CPFICNPJ), a data, valor e a finalidade, 

JUSTIFICAÇÃO 

As organizações não-governamentais (ONGs) ligadas aos 

sindicatos serão o próximo alvo das investigações da Polícia Federal, POlS 

suspeita-se que as entidades podem estar sendo usadas para a realização de 

fraudes. Segundo investigadores que trabalharam na Operação Santa Tereza, 

que desvendou um esquema de desvios de financiamentos do Banco Nacional 

de iJesenvolvimento Económico e Social (BNDES), o aparecimento de nomes 

de instituições levantou as suspeitas de que elas podem ter sido usadas para 

lavar o dinheiro fraudado. 
Subsecretana oe ApoiO às ComissõeS 
EspeciaiS eP men sdi~lito 
R I I tL(J.. 
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Comissão Parlamentar Mista de Inquéríto, criada por intermédio do Requerimento n'" 201, 

• 
de 2001, e aditada pelo Requerimento nQ 217, de 2007, "destinada a apurar no prazo de 
cento e vinte dias, a liberação. pelo Governo Fedend, de rc-cureos publicos para 
Organizações Não Governamentais - ONGS - e para Organizações de SOciedade Civil de 
Interesse Público - OSCIPS ., bem como a utilização por essas entidades, desses 
recursos e de outros por elas recebidos do exterior, a partir do ano de 1999 até o ano de 
2007" 

Já está evidenciado que a O'lG Meu Guri recebeu quase R$ 1,2 

milhâo do BNDES. Além d~sla, outras organizações podem estar, e 

certamente estão, envolvidas com fraudes praticadas para desviar recursos do 

BNDES. 

Cabe registrar que a Polícia Federal pediu a quebra de sigilo 

bancário das ONGs Meu Guri e Luta e Solidariedade, ambas ligada. à Força 

Sindical, o que reforça a suspeita de que outras organizações podem estar 

efetivamente envolvidas. 

Em vista disso, justifica-se o presente requerimento, que cuida de 

matéria do estrito interesse desta CPI. 

Sala das Sessões, 

í/ 

2 
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CPI-ONGS 

REQUERIMENTO N° Requerimento 
N° 223/08 

Requeiro, com fundamento nos arts. 58, § 3°, da Constituição 
Federal e 2° da Lei nO 1.579, de 18 de março de 1952, a convocação para 
depor em reunião desta Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo 
Requerimento n° 201, de 2007, e aditada pelo Requerimento nO 217, de 2007, 
com a finalidade de apurar a liberação, pelo Governo Federal, de recursos 
públicos para Organizações Não Governamentais e para Organizações de 
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPS), a Senhora ELZA DE 
FÁTIMA COSTA PEREIRA, para prestar esclarecimento sobre o 
envolvimento da ONG Meu Guri no esquema de liberação de recursos do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), objeto 
da Operação Santa Tereza da Policia Federal. 

JUSTIFICAÇÃO 

As organizações não,governamentais (ONGs) ligadas aos 
sindicatos serão o prôximo alvo das investigações da Pollcia Federal, pois 
suspeita-se que as entidades podem estar sendo usadas para a realização de 
fraudes. Segundo investigadores que trabalharam na Operação Santa Tereza, 
que desvendou um esquema de desvios de financiamentos do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o aparecimento de nomes 
de instituições levantou as suspeitas de que elas podem ter sido usadas para 
lavar o dinheiro lfaudado. 

Já está evidenciado que a ONG Meu Guri recebeu quase R$ 1,2 
milhão do BNDES. ( 

Sala da Comissão, /·-----n .,-/ 
sena~~~~~B~ j 

Subseaetana de ApoIO às ComlssOes 
Especiais ePanamentare e~érito 

R~q I" I~ 

W111 M. Wander y 
secretáno de Comin~o 
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CPI-ONGS 

REQUERIMENTO Requerimento 
N° 224/08 

Requeiro, com fundamento no art. 148 do Regimento Interno do 
Senado Federal, que seja submetido à deliberação da Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI), criada pelo Requerimento n' 20[, de 2007, e aditada pelo 
Requerimento n° 217, de 2007, com a finalidade de apurar a liberação, pelo 

Governo Federal, de recursos públicos para Organizações Não 
Governamentais e para Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público 
(OSCIPS), a transferência, para esta CPI, dos sigilos bancário e fiscal do 
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Pesquisa Política, Social e 
Cultural do Trabalhador - Luta e Solidariedade. 

JUSTIFICAÇÃO 

Durante a Operação Santa Tereza, que investiga o esquema de 
propina para liberação de empréstimos do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econõmico e Social (BNDES), a Polícia Federal encontrou, 
na casa do empresário Marcos Vieira Mantovani, o canhoto de um cheque de 
R$ 82 mil. O rastreamento mostrou que o cheque foi para a ONG Luta e 
Solidariedade, dirigida pelo sindicalista Elcno José Bezerra, presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos de São Pau[o, cuja tesoureira é EIza Pereira, 
prcsidente da ONG Meu Guri, outra entidade envolvida no esquema dos 
empréstimos do BNDES. 

A Polícia Federal investiga, no bojo da referida operação, se 

parte do dinheiro desviado do B:'-IDES transitou pelas contas dessas ONGs. A 
suspeita é de que.: as entidades tenham sido utilizada~ em operação de lavagem 

de dinheiro. 

Em vista do exposto, entendemos evidente a necessidade da 
transferência, para esta CPI, dos sigilos bancário e fiscal da ONG Luta e 

/ !
 
\'\!lI M Wanderley 
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Comissão Parlamentar de Inquérito, criada por intermedio do Requerimento nO 201, de 

• 
2007, e aditada pelo Requerimento na 217, de 2007, "destinada ti apurar no pr:u:o de cento 
e vinte dias, a liberação, pelo Governo Federal, de recursos publicas para Organiuções 
Não Governamentais - ONGS - e para Organizações de Sociedade Civil de Interesse 
Publico - OSCIPS -, bem como a uliJização por assas &ntidades, desses recursos e de 
outros por elas recebidos do exterior, a partir do ano de 1999 até o ano de 2007" 

Solidariedade, a fim de apurar seu envolvimento nas denúncias sob 
investigação. 

Sala das Sessões, 

______r) ~> I 
, 

.. 
~--;C'Ir . .é. .-.::. _.....:. -~---------"l (~! __:~./ 

Sen DO COLOMBO
 

2 
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CPI-ONGS 

REQUERIMENTO Requerimento 
N° 225/08 

Requeiro. com fundamento no art. 148 do Regimento In[omo do 
Senado Federal, que seja submetido à deliberação da Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI), criada pelo Requerimento n° 201, de 2007, c aditada pelo 
Requerimento nO 217, de 2007, com a finalidade de apurar a liberação, pelo 
Governo Federal. de recursos públicos para Organizações Não 
Governamentais e para Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público 
(OSClPS), a transferência, para esta CPI, dos sigilos bancário e fiscal da 
Organização Não-Governamental Meu Guri - Centro de Atendimento 
Biopsicossocial, com endereço na Avenida Guapira, 920, Tucuruví, São 
Paulo/SP, CNPJ: 02.068.834/0001-64. 

JUSTIFICAÇÃO 

A ONG Meu Guri Centro de Atendimento BiopsicossociaL 
presidida por Elza de Fátima Costa Pereira, recebeu do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Económico e Social (BNDES) R$ 1,199 milhão em uma 
operação não-reembolsáveL Ela foi aprovada em dezembro de 2000 e 
contratada em 27 de setembro de 2001, mas os repasses ocorreram em 2002 e 
2003, período em que integrava o conselho de administração do BNDES o 
lobista João Pedro de Moura. Moura é acusado pela Procuradoria da 
República de chefiar uma quadrilha grampeada pela Polícia Federal na 
Operação Santa Tereza. 

A Polícia Federal investiga, no bojo da referida operação, se 
parte do dinheiro desviado do BNDES transitou pelas contas da Meu Guri. 
Segundo reportagem publicada pelo jornal O Estado de São Paulo, os agentes 
teriam apreendido na casa do lobista João Pedro de Moura comprovante de 
depósito bancário de R$ 37,9 mil em favor da ONG. O depósito foi realizado 
no dia l° de abríl último. 

A suspeita é de que a entidade tenha sido utilizada em operação 
de lavagem de dinheiro. 

.j«--.
Subsecretaria de APOIO as ComiSSões 
Especiais ePanament1res ~.I~rito 

~trQ.1 ') " 

\iViII M. Wanderley
o , 'c 
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Comissão Parlamentar de Inquérito, criada por intermédio do Requerimento n" 201, de 

• 
2007, e aditada pelo Requerimento nO 217, de 2007, "destinada a apurar no prazo de cento 
e vinte dias, a liberação, pelo Governo Federal, de recursOl> públicos para Organizações 
Não Governamentais - ONGS - e para Organizações de Sociedade Civil de Interesse 
Público - OSClPS -, bem como a utilização por essas entldades, desses recursos e de 
outros por elas recebidos dO exterior, a partir do ano de 1999 atê o ano de 2007" 

Em vi:sta do exposto, entendemos evidente a necessidade da 
transferência, para esta CPI, dos sigilos bancário e fiscal da ONG Meu Guri, 
a fim de apurar seu envolvimento nas denúnclas sob investigação. 

2 
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CPI- ONGS 

REQUERIMENTO Requerimento 
N° 228/08 

Requeiro, com fundamento no art. 148 do Regimento Interno do 

Senado Federal, que a Comissão Parlamentar de Inquérito das aNOs autorize 

o acesso ao COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras, por 

técnicos designados especialmente para este fim, com o propósito de verificar 

e relatar a existência de operações consideradas su.speitas, realizadas por 

aNOs e por pessoas fisicas ou juridicas que receberam ou depositaram 

recursos em suas contas correntes, abrangendo as entidades integrantes da 

lista de requerimentos de quebra de sigilo bancário apreciados ou a apreciar 

nesta Comissão, até a presente data. 

JUSTIFICAÇÃO 

o objetivo do requerimento é oferecer à CPl os meios de obter 

um prévio conhecimento dos resultados da ação do COAF no combate à 

lavagem de dinheiro, tendo por base uma amostra de ONGs, composta por 

aquelas que motivaram o interesse dos parlamentares dessa Comissão na 

abertura de seus sigilos legais. 

o relatório a ser elaborado por técnicos designados pela 

Comissão servirá, também, para aprimorar a justificação de decisões de 

quebra dos sigilos legais, com base na documentação fornecida pelo COAF 

para fins de embasamento jurídico do relatório. 

Sala das Sessões, 
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CPI-ONGS 

RequerimentoREQUERIMENTO N" 
N° 229108 

Requeiro, com fundamento no art. 148 do Regimento Interno do 

Senado Federal, seja submetido à deliberação da Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) criada pelo Requerimento n" 201, de 2007, e aditada pelo 

Requerimento nO 217, de 2007, com a finalidade de apurar a liberação, pelo 

Governo Federal, de recursos públicos para Organizações Não 

Governamentais e para Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIPS), a transferência, para esta CPI, dos sigilos baDc~rio e fiscal de 

CAMARERO & CAMARERü CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, 

CNPI 04.665.127/0001-80, nos últimos 5 exercicios. 

JUSTIFICAÇÃO 

Em 10 de junho de 2008, o SI. Luis Antõnio Lima, dono da 

INTERCORP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTOA, e sua esposa Flàvia 

Camarero, dona da CAMARERO & CAMARERO CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTOA, prestaram depoimento a esta CPI e não conseguiram 

convencer os parlamentares de que suas empresas tinham capacidade técnica, 

recursos humanos e capital compativel com o vulto dos contratos em que 

teriam trabalhado em parceria com a FINATEC. 

A FINATEC sofreu intervenção e teve seus dirigentes afàstados 

por decisão judicial, em virtude de irregularidades graves na condução de suas 

atividades. As empresas do Sr. LUIS LIMA foram amplamente beneficiadâS _)
Subseae!ala de /;rio as Cooiss6es / 

=~~ .
'" 'l!/'fl
IUIl u I;;;:~;;:'; 
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por contratos milionários e irregulares firmados pela FINATEC. O Triblll1al 

de Contas do Estado de Pernambuco considerou irregular a dispensa de 

licitação e a terceirização do objeto pela FINATEC. 

O Sr. Luis Lima afirmou que recebeu 28 milhões de reaIS, 

orilll1dos de contratos firmados pela FINATEC com prefeituras no valor total 

de 50 milhões de reais. Após questionado repetidas vezes por dois Senadores 

sobre quais seriam as alegadas inovações técnicas que justificariam o elevado 

valor da venda de seus produtos e serviços, assim como sua contratação sem 

licitação, o Sr. Luís Lima não apresentou explicações satisfatórias. 

O Sr. Luis Lima esquivou-se de responder qual Ó valor do capital 

da INTERCORP. Sua esposa Flávia declarou que o capital da Camarero & 

Camarero era de 10 mil reais e que a firma foi fechada em 2006. Não 

expJicou o motivo pela qual sua empresa costumava atuar como beneficiária 

dos pagamentos realizados pela FINATEC em contrapartida aos serviços da 

INTERCORP. 

Indagado sobre o número de empregados da lNTERCORP, o Sr. 

Luís Lima deu a entender que os serviços eram realizados por 50 pessoas, 

tendo mencionado, também, o número de 80 pessoas. Na RAlS de 2006, a 

INTERCORP declarou que tinha 12 funcionários, fato que o depoente buscou 

omitir, desyiando-se da pergWlta. 

Enfim, o depoimento foi marcado por omissões, contradições e 

explicações pouco convincentes, pcnnanecendo a dúvida sobre os reais 

motivos pelos quaís as empresas de Luís Lima conquistaram a preferência da 

F1NA1EC e de diversas prefeituras. 

Assim, há indícios de que as empresas do Sr. LUIS ANTONIO 

LIMA não tinham estrutura, recursos humanos ou experiência para executar

./? 
2 
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os vultosos contratos com aFINAmc, sendo lícito suspeitar que não foi 

prestado serviço algum ou que o preço era discrepante em relal,:ão ao trnbaJho 

realizado. 

Várias das prefeituras que contrataram a FINATEC reeeberam 

vultosos recursos federais repassados pela Caixa Econômica Federal 

provenientes do Programa PNAFM do Banco lnteramericano de 

Desenvolvimento (BID), tais como Fortaleza e Recife. Coincidentemente, o 

BlD ocupava um andar na FINATEC, onde o Sr. Luís Lima também mantinha 

instalaçõcs. Coincidentemente, tanto os recursos do BID, qu~to os servíços 

de consultoria do Sr. Luis Lima, destinavam-se à mesma fmalidade: 

aprimoramento da gestão municipal. Assim, há indicios de que recursos 

federais foram utilizados para pagar as empresas do Sr. Luís Lima. 

A quebra dos sigilos do casal de sôcios e de suas empresas 

afigurd-se como a única fonna de prosseguir a investigação, de fonna a 

esclarecer os efetivos beneficiários dos contratos irregulares. 

Sala das Sessões, 

3 
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CPI-ONGS 

REQUERIMENTO N" Requerimento 
N° 230/08 

Requeiro, com fundamento no art. 148 do Regimento Interno do 

Senado Federal, seja submetido à deliberação da Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) criada pelo Requerimento n° 201, de 2007, e aditada pelo 

Requerimento nO 217, de 2007, com a finalidade de apurar a liberação, pelo 

Governo Federal, de recursos públicos para Organizações Não 

Governamentais e para Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIPS), a transferência, para esta CPI, de informações do COAF 

Conselho de Controle de Atividades Financeiras de ANTONIO MANOEL 

DIAS HENRIQUES, CPF 183.551.371-91. 

JUSTIFICAÇÃO 

Em 10 de junho de 2008, O Sr. Luis Antônio Lima, dono da 

INTERCORP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, e sua esposa Flávia 

Camarero, dona da CAMARERO & CAMARERO CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA, prestaram depoimento a esta CPI e não conseguiram 

convencer os parlamentares de que suas empresas tinham capacidade técníca, 

recursos humanos e capital compatível com o vulto dos contratos em que 

teriam trabalhado em parceria com a FINATEC. 

AFINATEC sofreu intervenção e teve seus dirigentes afastados 

por decisão judicial, em virtude de irregularidades graves na condução de suas 

atividades. As empresas do Sr. LUIS LIMA foram amplamente ~nefi'as 
&Jbsecrerana de Apoio às COmtssões .. 
Especiais eP mefltares d~_~érito I 
Recebido em () IJ.LJ. 
à " s ' 

ATUALIZADO EM 07.06.10, ÀS 14h50. 26
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firmados I' d' ensa de 
!!a\.Os milionárioS e inegulares considerou irregular a ISI' 

por coO: d PernambucO 
de Contas do EstadO _e o' eto pela flNA'TEC, reais, 

, _ e a terceirizaçao do o J reu "8 milhães de 
EcIt.açao	 que fece - tal 

O Sr. Luis Lima aflrmou C com prefeituraS na valor to 
d pela f\N A'TE , Senadores 

contratoS firma os , vezes por dOls
 
oriundos de . uestionado repetidas 'elevado
 

'Ihões de reais, ApoS L\ • 'as que justiflcanam o
 
de 50 ml	 , ções tecnlC 

, ' m as alegadas mova	 sua contrataÇão sem 
sobre qU3\S sena	 rviços assim comO

rodutos e se' , .
 
valor da venda de seuS p et.~\\Ca~Õe';, ';,ati~fíltonas,
 

licitação, oSr, LUIS Lima n.ão a~'(e~entou 
,	 der qual o valor do capital 

O Sr. Luís Lima esqUlvoU-Se de respon 
, d I e o capital da Camarero & 

da IN'TERCORP,	 Sua esposa Flávia ec arou qu • 

\0 ml'! reais e que a fmna foi fechada em 2Q06, Nao 
Camarero era de 
explicou o motivo pela qual sua empresa costumava atuar como benefic·iária 

d I FlNATEC em contrapartida aos serviços da I,dos pagamentos rea lZa os pe a 

INTERCORP, 

Indagado sobre o número de empregados da INTERCORP, o Sr. 

Luís Lima deu a entender que os serviços eram realizados por 50 pessoas, 

tendo mencionado, também, o número de 80 pessoas. Na RAIS de 2006, a 

INTERCORP declarou que tinha 12 funcionários, fato que o depoente buscou 

omitir, desviando-se da pergunta. 

Enfim. O depoimento foi marcado pm omissões, contradições e 

explicações pouco convincentes, pennanecendo a dúvida sobre os reais 

motivos pelos quais as empresas de Luís Lima conquistaram a preferência da 

F1NATFC e de diversas prefeituras, 

Assim, há indícios	 de que as empresas do Sr. LUIS ANTONIO 

LlMA não tinham estrutura, recursos humanos ou experiência para executar ..:;p 
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os vultosos contratos com a FINATEC, sendo lícito suspeitar que não foi 

prestado serviço algum ou que o preço era discrepante em relação ao trabalho 

realizado. 

Várias das prefeituras que contrataram a FINATEC receberam 

vultosos recursos federais repassados pela Caixa Econômica Federal 

provenientes do Programa PNAFT\1 do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (EID), tais como Fortaleza e Recite. Coincidentemente, o 

BID ocupava um andar na FINATEC, onde o Se. Luís Lima também mantinha 

instalações. Coincidentemente, tanto os recursos do BID, quanto os serviços 

de consultoria do Sr. Luís Lima, destinavam-se à mesma finalidade: 

aprimoramento da gestão municipal. Assim, há indícios de que recursos 

federais foram utilizados para pagar as empresas do Sr. Luís Lima. 

Em 10 de janeiro de 2001, o Se. Antonio Manoel Dias Henriques. 

na qualidade de Diretor Presidente da FlNATEC, finmou o Tenmo de Parceria 

com a INTERCORP e CAMARERO & CAMARERO. que deu origem aos 

contratos sob suspeição, aqui mencionados. 

A quebra dos sigilos do Se. Antonio Manoel Dias Henriques 

afigura~se como a única fonna de prosseguir a investigação. de fonna a 

esclarecer se auferiu beneficios pessoais dos contratos irregulares. 

Sala das Sessões, 

.) 
/ 
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CPI-ONGS 

REQUERIMENTO N° Requerimento 
N° 231/08 

Requeiro, com fundamento no art. 148 do Regimento Interno do 

Senado Federal, seja submetido à deliberação da Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) criada pelo Requerimento n° 20 I, de 2007, e aditada pelo 

Requerimento nO 217, de 2007, com a finalidade de apurar a liberação, pejo 

Governo Federal, de recursos públicos para Organizações Não 

Governamentais e para Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIPS), a transferência, para esta CPI, dos sigilos bancáiio e fjs<:al de 

ANTONIO MANOEL DIAS HENRlQUES, CPF 183."551.371-91, nos 

últimos 5 exercícios. 

JUSTIFICAÇÃO 

Em 10 de junho de 2008, o Sr. Luis Antônio Lima, dono da 

INfERCORP CONSULTORJA EMPRESARIAL LIDA, e sua esposa Flávia 

Camarero, dona da CAMARERO & CAMARERO CONSULTORJA 

EMPRESARIAL LIDA, prestaram depoimento a esta CPI e não conseguiram 

convencer os parlamentares de que suas empresas tinham capacidade técnica, 

recursos hwnanos e capital compatível com o vulto dos contratos em que 

teriam trabalhado em parceria com aFINATEC. 

AFINATEC sofreu intervenção e teve seus dirigentes afastados 

por decisão judicial, em virtude de irregularidades graves na condução de suas 

atividades. As empresas do Sr. LUIS LIMA foram amplamente beneficiadas 
Subseaeiona de Apoio as Coolssões 
Espeoaise P ta 1Z1""1. ~ 
RecetiOO '0'1 / /'.~ 
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por contratos milionários e irregulares firmados pela FINATEC. O Tribunal 

de Contas do Estado de Pernambuco considerou irregular a dispensa de 

licitação e a terceirização do objeto pela FINATEC. 

O Sr. Luis Lima afirmou que recebeu 28 milhões de rea's, 

oriundos de contratos firmados pela FINATEC com prefeituras no valor total 

de 50 milhões de reais. Após questionado repetidas vezes por dois Senadores 

sobre quais seriam as alegadas inovações técnicas que justificariam o elevado 

valor da venda de seus produtos e serviços, assim como sua. contratação sem 

licitação, o Sr. Luís Lima não apresentou explicações satisfatórias. 

O Sr. Luis Lima esquivou-se de responder qual o valor do capital 

da INTERCORP. Sua esposa Flávia declarou que o capital da Camarero & 

Camarero era de lO mil reais e que a firma foi fechada em 2006. Não 

explicou o motivo pela qual sua empresa costumava atuar como beneficiária 

dos pagamentos realizados pela FINATEC em contrapartida aos serviços da 

INTERCORP. 

Indagado sobre o número de empregados da INTERCORP, o Sr. 

Luis Lima deu a entender que os serviços eram realizados por 50 pessoas, 

tendo mencionado, também, o número de 80 pessoas. Na RAIS de 2006, a 

INTERCORP declarou que tinha 12 funcionários, fato que o depoente buscou 

omitir, desviando-sc da pergunta. 

Enfim, o depoimento foi marcado por omissões, contradições e 

explicações pouco convincentes, permanecendo a dúvida sobre os reais 

motivos pelos quais as empresas de Luís Lima conquistaram a preferência da 

FINATEC e de diversas prefeituras. 

Assim, há indicios de que as empresas do Sr. LUIS ANTONIO 

LIMA não tinham estrutura, recurSOs humanos ou experiência para executar 
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os vultosos contratos com a FlNATEC, sendo lícito suspeitar que não foi 

prestado serviço algum ou que o preço era discrepante em relação ao trabalho 

realizado. 

Várias das prefeituras que contrataram aFINATEC receberam 

vultosos recursos federais repassados pela Caixa Econômica Federal 

provenientes do Programa PNAFM do Banco !nteramericano de 

Desenvolvimento (BlD), tais como Fortaleza e Recife. Coincidentemente, o 

ElD ocupava um andar na FINATEC, onde o Sr. Luís Lima também mantinha 

instalações. Coincidentemente, tanto os recursos do BID, quanto os serviços 

de consultoria do Sr. Luís Lima, destinavam-se à mesma finalidade: 

aprimoramento da gestão municipal. Assim, há indícios de que recursos 

federais foram utilizados para pagar as empresas do Sr. Luís Lima. 

Em 10 de janeiro de 200!, o Sr. Antonio Manoel Dias Henriques, 

na qualidade de Diretor Presidente da FINATEC, firmou o Termo de Parceria 

com a INTERCüRP e CAMARERü & CAMARERü, que deu origem aos 

contratos sob suspeição, aqui mencionados. 

A quebra dos sigilos do Sr. Antonio Manoel Dias Henriques 

afigura-se como a única fonna de prosseguir a investigação, de foona a 

esclarecer se auferiu beneficios pessoais dos contratos irregulares. 

Sala das Sessões, 

3 

ATUALIZADO EM 07.06.10, ÀS 14h50. 31



CPI-ONGS 

REQUERIMENTO N" Requerimento 
N° 232/08 

Requeiro, com fundamento no art. 148 do Regimento Interno do 

Senado Federal, seja submetido à deliberação da Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) criada pelo Requerimento n" 201, de 2007, e aditada pelo 

Requerimento n" 217, de 2007, com a finalidade de apurar a liberação, pelo 

Governo Federal, de recursos públicos para Organizações Não 

Governamentais e para Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIPS), a transferéncia, para esta CPI, de informações do COAF 

Conselho de Controle de Atividades Financeiras de LUIS ANTONIO LIMA, 

CPF 519.431.150-87. 

JUSTIFICAÇÃO 

Em 10 de junho de 2008, o Sr. Luis Antõnio Lima, dono da 

INTERCORP CONSULTORJA EMPRESARIAL LTDA, e sua esposa Flávia 

Camarero, dona da CAMARERO & CAMARERO CONSULTORJA 

EMPRESARIAL LTDA, prestaram depoimento a esta CPI e não conseguiram 

convencer os parlamentares de que suas empresas tinham capacidade técnica, 

recursos humanos e capital compatível com o vulto dos contratos em que 

teriam trabalhado em parceria com aFINATEC. 

AFINATEC sofreu intervenção e teve seus dirigentes atàstados 

por decisão judicial, em virtude de irregularidades graves na condução de suas 

atividades. As empresas do Sr. LUIS LIMA foram amplamente beneficiadas 

por contratos milionários e irregulares firmados pela FINATEC. O Tribunal 
Subseaelana de ApoiO ii~ COI1llSSôes 
EspeciaiS ePa.r~1l es ~érito /Y 
Recebldoe ~í~ '/~ / ./
a I { - - o ' 

\Mil M. Wand rley 
Secretario de Comissão 

ATUALIZADO EM 07.06.10, ÀS 14h50. 32



de Contas do Estado de Pernambuco considerou irregular a dispensa de 

licitação e a terceirização do objeto pela FINATEC. 

o Sr. Luís Lima afirmou que recebeu 28 milhões de reaiS, 

oriundos de contratos firmados pela FINATEC com prefeituras no valor total 

de 50 milhões de reais. Após questionado repetidas vezes por dois Senadores 

sobre quais seriam as alegadas inovações técnicas que justificariam o elevado 

valor da venda de seus produtos e serviços, assim como sua contratação sem 

licitação, o Sr. Luís Lima não apresentou explicações satisfatórias. 

o Sr. Luis Lima esquivou-se de responder qual o valor do capital 

da INTERCORP. Sua esposa Flávia declarou que o capital da Camarero & 

Camarero era de 10 mil reais e que a firma foi fechada em 2006. Não 

explicou o motivo pela qual sua empresa costumava atuar como beneficiária 

dos pagamentos realizados pela FINATEC em contrapartida aos serviços da 

INTERCORP. 

Indagado sobre o número de empregados da INTERCORP, o Sr. 

Luís Lima deu a entender que os serviços eram realizados por 50 pessoas, 

tendo mencionado, também, o número de 80 pessoas. Na RAIS de 2006, a 

INTERCORP declarou que tinha 12 funcionários, !àto que o depoente buscou 

omitir, desviando-se da pergunta. 

Enfim, o depoimento foi marcado por omissões, contradições e 

explicações pouco convincentes, permanecendo a dúvida sobre os reais 

motivos pelos quais as empresas de Luís Lima conquistaram a preferência da 

FINATEC e de diversas prefeituras. 

Assim, há indícios de que as empresas do Sr. LUIS ANTONIO 

LIMA não tinham estrutura, recursos humanos ou experiência para executar 

os vultosos contratos com a FINATEC, sendo lícito suspeitar que não foi

/7 
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prestado serviço algum ou que o preço era discrepante em relação ao trabalho 

realizado. 

Várias das prefeituras que contrataram a FINATEC receberam 

vultosos recursos federais repassados pela Caixa Econômica Federal 

provenientes do Programa PNAFM do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), tais como Fortaleza e Recife. Coincidentemente, o 

BID ocupava um andar na FINATEC, onde o Sr. Luís Lima também mantinha 

instalações. Coincidentemente, tanto os recursos do BTD, quanto os serviços 

de consultoria do Sr. Luís Lima, destinavam-se à mesma finalidade: 

aprimoramento da gestão municipal. Assim, há indícios de que recursos 

federais foram utilizados para pagar as empresas do Sr. Luis Lima. 

A quebra dos sigilos do casal de sócios e de suas empresas 

afigura-se como a única fanna de prosseguir a investigação, de forma a 

esclarecer os efetivos beneficiários dos contratos irregulares. 

Sala das Sessões, 

/
C~ 

- G~ .--/
ARO DIAS 
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CPI-ONGS 

RequerimentoREQUERIMENTO N° 
N° 233108 

Requeiro, com fundamento no art. 148 do Regimento Interno do 

Senado Federal, seja submetido à deliberação da Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) criada pelo Requerimento nO 20 I, de 2007, e aditada pelo 

Requerimento nO 217, de 2007, com a finalidade de apurar a liberação, pelo 

Governo Federal, de recursos públicos para Organizações Não 

Governamentais e para Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIPS), a transferência, para esta CPI, de inforrnaçõe'$ do COAF 

Conselho de Controle de Atividades Financeiras de CAMARERO & 

CAMARERO CONSULTORIA EMPRESARIAL LIDA, C'NPJ 

04.665.127/0001-80. 

JUSTIFICAÇÃO 

Em 10 de junho de 2008, o Sr. Luis Antônio Lima, dono da 

INfERCORP CONSULTORJA EMPRESARIAL LIDA, e sua esposa Flávia 

Camarero, dona da CAMARERO & CAMARERO CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LIDA, prestaram depoimento a esta CPI e não conse~iram 

convencer os parlamentares de que suas empresas tinham capacidade técnica, 

recursos humanos e capital compativel com o vulto dos contratos em que 

teriam trabalhado em parceria com a FINATEC. 

A FINATEC sofreu intervenção e teve seus dirigentes afastados 

R_
por decisão judicial, em virtude de irregularidades graves na condução de suas 
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atividades. As empresas do Sr. LUIS LIMA foram amplamente beneficiadas 

por contratos milionários e irregulares firmados pela FINATEC. O Tribunal 

de Contas do Estado de Pernambuco considerou irregular a dispensa de 

Jicitação e a tereeírização do objeto pela FINATEC. 

O Sr. Luís Lima afirmou que recebeu 28 milhões de reaIS, 

oriundos de contratos firmados pela FINATEC com prefeituras no valor lotai 

de 50 milhões de reais. Após questionado repetidas vezes pOr dois Senadores 

sobre quais seriam as alegadas inovações técnicas que justificariam o elevado 

valor da venda de seus produtos e serviços, assim como sua contratação sem 

licitação, o Sr. Luis Lima não apresentou explicações satisfatórias. 

o Sr. Luís Lima esquivou-se de responder qual o valor do capital 

da INrERCORP. Sua esposa Flávia declarou que o capital da Camarero & 

Camarero era de 10 mil reais e que a firma foi fechada em 2006. Não 

explicou o motivo pela qual sua empresa costumava atuar como beneficiária 

dos pagamentos realizados pela FINATEC em contrapartida aos serviços da 

INTERCORP. 

Indagado sobre o número de empregados da INTERCORP, o Sr. 

Luís Lima deu a entender que os serviços eram realizados por 50 pessoas, 

tendo mencionado, também, o número de 80 pessoas. Na RAIS de 2006, a 

INTERCORP declarou que tinha 12 funcionários, fato que o depoente buscou 

omitir, desviando-se da pergunta. 

Enfim, o depoimento foi marcado por omissões, contradições e 

explicações pouco convincentes, pennanecendo a dúvida sobre os reais 

motivos pelos quais as empresas de Luís Lima conquistaram a preferência da 

FINATEC e de diversas prefeituras. "/J
~/ , 
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Assim, há indícios de que as empresas do Sr. LUIS ANTONIO 

LIMA não tínham estrutura, recursos humanos ou experiência para executar 

os vultosos contratos com aFINATEC, sendo lícito suspeitar que não foi 

prestado serviço algum ou que o preço era discrepante em relação ao trabalho 

realizado. 

Várias das prefeituras que contrataram aFINATEC receberam 

vultosos recursos federais repassados pela Caixa Econômica Federal 

provenientes do Programa PNAFM do Banco lnteramericano de 

Desenvolvimento (BIO), tais como Fortaleza e Recife. Coincidentemente, o 

BID ocupava um andar na FINATEC, onde o Sr. Luís Lima também mantinha 

instalações. Coincidentemente, tanto os recursos do BID, quanto os serviços 

de consultoria do Sr. Luís Lima, destinavam-se à mesma fmalidade: 

aprimoramento da gestão municipal. Assim, há indícios de que recursos 

federais foram utilízados para pagar as empresas do Sr. Luís Lima. 

A quebra dos sigilos do casal de sócios e de suas empresas 

afigura-se como a única fonna de prosseguir a investigação, de fonna a 

esclarecer os efetivos beneficiários dos contratos irregulares. 

Sala das Sessões, 

3 
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CPI-ONGS 

RequerimentoREQUERIMENTO N" 
N° 234/08 

Requeiro, com fundamento no art. 148 do Regimento Interno do 

Senado Federal, seja submetido à deliberação da Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) criada pelo Requerimento n° 201, de 2007, e aditada pelo 

Requerimento nO 217, de 2007, com a finalidade de apurar a liberação, pelo 

Governo Federal, de recursos públicos para Organizações Não 

Governamentais e para Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIPS), a transferência, para esta CPI, de informações do COAF 

Conselho de Controle de Atividades Financeiras de INTERCORP 

CONSULTORIA EMPRESARIAL LIDA, CNPJ 73.752.164/0001-49. 

JUSTIFICAÇÃO 

Em 10 de junho de 2008, o Sr. Luis Antônio Lima, dono da 

lNTERCORP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, e sua esposa Flávia 

Camarero, dona da CAMARERO & CAMARERO CONSULTORIA 

EMPRESARJAL LTDA, prestaram depoimento a esta CPI e não conseguiram 

convencer os parlamentares de que suas empresas tinham capacidade técnica, 

recursos humanos e capital compatível com O vulto dos contratos em que 

teriam trabalhado em parceria com aFINATEC. 

AFINATEC sofreu intervenção e teve seus dirigentes afastados 

por decisão judicial, em virtude de irregularidades graves na condução de suas 

atividades. As empresas do Sr. LUIS LIMA foram amplamente beneficiadas 

, por contratos milionários e irregulares firmados pela FINATEC. O Tribunal 
:subsecretaria de ApoiO as CorrHSSOes .-
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de Contas do Estado de Pernambuco considerou irregular a dispensa de 

licitação e a terceirização do objeto pela FINATEC. 

o Sr. Luis Lima afirmou que recebeu 28 milhões de realS, 

oriundos de contratos firmados pela FINATEC com prefeituras no valor total 

de 50 milhões de reais. Após questionado repetidas vezes por dois Senadores 

sobre quais seriam as alegadas inovações técnicas que justificariam o elevado 

valor da venda de seus produtos e serviços, assim como sua contratação sem 

licitação. o Se. Luís Lima não apresentou explicações satisfatórias. 

o Sr. Luís Lima esquivou-se de responder qual o valor do capital 

da INTERCORP. Sua esposa Flávia declarou que o capital da Camarero & 

Camarero era de 10 mil reais e que a firma foi fechada em 2006. Não 

explicou o motivo pela qual sua empresa costumava atuar como beneficiária 

dos pagamentos realizados pela FINATEC em contrapartida aos serviços da 

INTERCORP. 

Indagado sobre o número de empregados da INTERCORP, o Sr. 

Luis Lima deu a entender que os serviços eram realizados por 50 pessoas, 

tendo mencionado, também, o número de 80 pessoas. Na RAIS de 2006, a 

INTERCORP declarou que tinha 12 funcionários, fato que o depoente buscou 

omitir, desviando-se da pergunta. 

Enfim, o depoimento foi marcado por omissões, contradições e 

explicações pouco convincentes, permanecendo a dúvida sobre os reais 

motivos pelos quais as empresas de Luís Lima conquistaram a preferência da 

FINATEC e de di versas prefeituras. 

Assim, há indícios de que as empresas do Sr. LlnS ANTONIO 

LIMA não tinham estrutura, recursos humanos ou experiência para executar 

os vultosos contratos com a FINATEC, sendo licito 5<4r- ~ue não foi 

, ~ 

2 

ATUALIZADO EM 07.06.10, ÀS 14h50. 39



prestado serviço algum ou que o preço era discrepante em relação ao trabalho 

realizado. 

Várias das prefeituras que contrataram aFINATEC receberam 

vultosos recursos federais repassados pela Caixa Econômica Federal 

provenientes do Programa PNAFM do Banco lnteramericano de 

Desenvolvimento (BID), tais como Fortaleza e Recife. Coincidentemente, o 

BID ocupava um andar na FINATEC, onde o Sr. Luís Lima também mantinha 

instalações. Coincidentemente, tanto os recursos do BID, quanto os serviços 

de consultoria do Sr. Luís Lima, destinavam-se à mesma fmalidade: 

aprimoramento da gestão municipal. Assim, há indícios de que recursos 

federais foram utilizados para pagar as empresas do Sr. Luís Lima. 

A quebra dos sigilos do casal de sócios e de suas empresas 

afigura-se como a única forma de prosseguir a investigação, de forma a 

esclarecer os efetivos beneíiciários dos contratos irregulares. 

Sala das Sessões, 
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CPI-ONGS 

REQUERIMENTO N° Requerimento 
N° 235/08 

Requeiro, com fundamento no art. 148 do Regimento Intemo do 

Senado Federal, seja submetido à deliberação da Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) eriada pelo Requerimento n° 201, de 2007, e aditada pelo 

Requerimento nO 217, de 2007, com a finalidade de apurar a liberação, pelo 

Governo Federal, de recursos públicos para Organizações Não 

Governamentais e para Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIPS), a transferência, para esta CPI, de informações do COAF 

Conselho de Controle de Atividades Financeiras de FLAVIA MARIA DO 

CARMO CAMARERO, CPF 158.411.918-70. 

.JUSTIFICAÇÃO 

Em 10 de junho de 2008, o Sr. Luis Antônio Lima, dono da 

INTERCORP CONSULTORIA EMPRESARIAL LIDA, e sua esposa Flávia 

Camarero, dona da CAMARERO & CAMARERO CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LIDA, prestaram depoimento a esta CPI e não conseguiram 

convencer os parlamentares de que suas empresas tinham capacidade téenica, 

recursos humanos e capital compativel com o vulto dos contratos em que 

teriam trabalhado em parceria com aFINATEe. 

A FINATEC sofreu intervenção e teve seus dirigentes afastados 

por decisão judicial, em virtude de irregularidades graves na con~u- de suas 
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atividades. As empresas do Sr. LUIS LIMA foram amplamente beneficiadas 

por contratos milionários e irregulares finnados pela FINATEC. O Tribunal 

de Contas do Estado de Pernambuco considerou irregular a dispensa de 

licitação e a terceirização do objeto pela FINATEC. 

O Sr. Luís Lima afirmou que recebeu 28 milhões de rea.s, 

oriundos de contratos firmados pela FINATEC com prefeituras no valor total 

de 50 milhões de reais. Após questionado repetidas vezes por dois Senadores 

sobre quais seriam as a[egadas inovações técnicas que justificariam o elevado 

valor da venda de seus produtos e serviços, assim como sua contratação sem 

licitação, o Sr. Luis Lima não apresentou explicações satisfatórias. 

O Sr. Luís Lima esquivou-se de responder qual o valor do capital 

da lNTERCORP. Sua esposa Flávia declarou que o capital da Camarero & 

Camarero era de 10 mil reais e que a finna foi fechada em 2006. Não 

explicou o motivo pela qual sua empresa costumava atuar como beneficiária 

dos pagamentos realizados pela FINATEC em contrapartida aos serviços da 

INTERCORP. 

Indagado sobre o número de empregados da [NTERCORP, o Sr. 

Luís Lima deu a entender que os serviços eram realizados por 50 pessoas, 

tendo mencionado, também, o número de 80 pessoas. Na RAIS de 2006, a 

INTERCORP declarou que tinha 12 funcionários, fato que o depoente buscou 

omitir, desviando-se da pergunta. 

Enfim, o depoimento foi marcado por omissões, contradições e 

explicações pouco convincentes, pennanecendo a dúvida sobre os reais 

motivos pelos quais as empresas de Luís Lima conquistaram a preferência da 

FINATEC e de diversas prefeituras. 

( 
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Assim, há indícios de que as empresas do Sr. LUIS ANTONIO 

LIMA não tinham estrutura. recursos humanos ou experiência para executar 

os vultosos contratos com a FINATEC, sendo lícito suspeitar que não foi 

prestado serviço algum ou que o preço era discrepante em relação ao trabalho 

realizado. 

Várias das prefeituras que contrataram a FINATEC receberam 

vultosos recursos federais repassados pela Caixa Econômica Federal 

provenientes do Programa PNAFM do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), tais como Fortaleza e Recife. Coincidentemente, o 

BID ocupava um andar na FINATEC, onde o Sr. Luís Lima também mantinha 

instalações. Coincidentemente, tanto os recursos do BID. quanto os serviços 

de consultoria do Sr. Luis Lima, destinavam-se á mesma finalidade: 

aprimoramento da gestão municipal. Assim, há indícios de que recursos 

federais foram utilizmlos para pagar as empresas do Sr. Luís Lima. 

A quebra dos sigilos do casal de sócios e de suas empresas 

afigura-se como a única forma de prosseguir a investigação, de forma a 

esclarecer os efetivos beneficiários dos contratos irregulares. 

Sala das Sessões, 

ODIAS'~ 
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CPI-ONGS 

RequerimentoREQUERIMENTO N" 
N° 236/08 

Requeiro, com fundamento no art. 148 do Regimento Interno do 

Senado Federal, seja submetido à deliberação da Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) criada pelo Requerimento nO 20 I, de 2007, e aditada pelo 

Requerimento nO 217, de 2007, com a finalidade de apurar a liberação, pelo 

Governo Federal, de recursos públicos para Organizações Não 

Governamentais e para Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIPS), a transferência, para esta CPI, dos sigilos bancário e fiscal de 

FLAVIA MARIA DO CARMO CAMARERO, CPF 158.411.918-70, nos 

últimos 5 exercícios. 

JUSTIFICAÇÃO 

Em 10 de junho de 2008, o Sr. Luis Antõnio Lima, dono da 

INTERCORP CONSULTORIA EMPRESARIAL LIDA, e sua esposa Flávia 

Camarero, dona da CAMARERO & CAMARERO CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA, prestaram depoimento a esta CPI e não conseguiram 

convencer os parlamentares de que suas empresas tinham capacidade técnica, 

recursos humanos e capital compatível com o vulto dos contratos em que 

teriam trabalhado em parceria com a FINATEC. 

AFINATEC sofreu intervenção e teve seus dirigentes afastados 

por decisão judicial, em virtude de irregularidades graves na condução de suas 
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atividades. As empresas do Sr. LUIS LIMA foram amplamente beneficiadas 

por contratos milionários e irregulares firmados pela FINATEC. O Tribunal 

de Contas do Estado de Pernambuco considerou irregular a dispensa de 

licitação e a terceirização do objeto pela FINATEC. 

O Sr. Luís Lima afirmou que recebeu 28 milhões de rems, 

oriundos de contratos lirmados pela FINATEC com prefeituras no valor total 

de 50 milhões de reaís. Após questionado repetidas vezes por dois Senadores 

sobre quais seriam as alegadas inovações técnicas que justificariam o elevado 

valor da venda de seus produtos e serviços, assim como sua contratação sem 

licitação, o Sr. Luís Lima não apresentou explicações satisfatórias. 

O Sr. Luís Lima esquivou-se de responder qual o valor do capital 

da INTERCORP. Sua esposa Flávia declarou que o capital da Camarero & 

Camarero era de 10 mil reais e que a Iirma foi fechada em 2006. Não 

explicou o motivo pela qual sua empresa costumava atuar como beneficiária 

dos pagamentos realizados pela FINATEC em contrapartida aos serviços da 

INTERCORP. 

Indagado sobre o número de empregados da INTERCORP, o Sr. 

Luís Lima deu a entender que os serviços eram realizados por 50 pessoas, 

tendo mencionado, também, o número de 80 pessoas. Na RAIS de 2006, a 

INTERCORP declarou que tinha 12 funcionários, fato que o depoente buscou 

omitir, desviando-se da pergunta. 

Enfim, o depoimento foi marcado por omissões, contradições e 

explicações pouco convincentes, permanecendo a dúvida sobre os reais 

motivos pelos quais as empresas de Luís Lima conquistaram a preferência da 

FINATEC e de diversas prefeitur~J~~ .....~ 
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Assim, há indícios de que as empresas do Sr. uns ANTONIO 

LIMA não tinham estrutura, recursos humanos ou experiência para executar 

os vultosos contratos com a FINATEC, sendo lícito suspeitar que não foi 

prestado serviço algum ou que o preço era discrepante em relação ao trabalho 

realizado. 

Várias das prefeituras que contrataram a FINATEC receberam 

vultosos recursos federais repassados pela Caixa Econômica Federal 

provenientes do Programa PNAFM do Banco lnteramericano de 

Desenvolvimento (BlD), tais como Fortaleza e Recife. Coincidentemente, o 

BlD ocupava um andar na FlNATEC, onde o Sr. Luis Lima também mantinha 

instalações. Coincidentemente, tanto os recursos do BID, quanto os serviços 

de consultoria do Sr. Luís Lima, destinavam-se à mesma finalidade: 

aprimoramento da gestão municipal. Assim, há indícios de que recursos 

federais foram utilizados para pagar as empresas do Sr. Luís Lima. 

A quebra dos sigilos do casal de sócios e de suas empresas 

afigura-se como a única fanna de prosseguir a investigação, de fonna a 

esclarecer os efetivos beneficiários dos contratos irregulares. 

Sala das Sessões, 
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- -
CPI-ONGS 

Requerímento
REQUERIMENTO N" 

N° 237/08 

Requeiro, com fundamento no art. ]48 do Regimento Interno do 

Senado Fedeml, seja submetido á delibemção da Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) criada pelo Requerimento n" 201, de 2007, e aditada pejo 

Requerimento n° 217, de 2007, com a finalidade de apurar a liberação, pelo 

Governo Fedeml, de recursos públicos paro Orgllllizações Não 

Governamentais e paro Orgllllizações de Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIPS), a transferência, paro esta CPI, dos sigilos bancário e fiscal de 

INTERCORP CONSULTORIA EMPRESARIAL LIDA, CNPJ 

73.752.164/0001-49, nos últimos 5 exercicios. 

JUSTIFICAÇÃO 

Em 10 de junho de 2008, o Sr. Luis Antônio Lima, dono da 

INTERCORP CONSULTORIA EMPRESARIAL LIDA, e sua esposa Flávia 

Camarero, dona da CAMARERO & CAMARERO CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LIDA, prestaram depoimento a esta CPI e não conseguimm 

convencer os parlamentares de que suas empresas tinham capacidade técnica, 

recursos humanos e capital compatível com o vulto dos contratos em que 

teriam trabalhado em parceria com aFINATEC. 

AFINATEC'sofreu intervenção e teve seus dirigentes afastados 

por decisão judicial, em virtude de irregularidades graves na condução de suas 

atividades. As empresas do Sr. LUIS LIMA fomm amplamente beneficiadas 

por contratos milionários e irregulares tinnados pela FINATEC. O Tribunal 
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de Contas do Estado de Pernambuco considerou irregular a dispensa de 

licitação e a terceirização do objeto pela FINATEC. 

O Sr. Luís Lima afirmou que recebeu 28 milhões de reaIS, 

oriundos de contratos firmados pela FINATEC com prefeituras no valor total 

de 50 milhões de reais. Após questionado repetidas vezes por dois Senadores 

sobre quais seriam as alegadas inovações técnicas que justificariam o elevado 

valor da venda de seus produtos e serviços, assim como sua contratação sem 

licitação, o Sr. Luis Lima não apresentou explicações satisfatórias. 

O Sr. Luís Lima esquivou-se de responder qual o·valor do capital 

da lNTERCORP. Sua esposa Flávia declarou que o capital da Camarero & 

Camarero era de 10 mil reais e que a firma foi fechada em 2006. Não 

explicou o motivo pela qual sua empresa costumava atuar como beneficiária 

dos pagamentos realizados pela FINATEC em contrapartida aos serviços da 

lNTERCORP. 

Indagado sobre o número de empregados da INTERCORP, o Sr. 

Luís Lima deu a entender que os serviços eram realizados por 50 pessoas, 

tendo mencionado, também, o número de 80 pessoas. Na RAIS de 2006, a 

INTERCORP declarou que tinha 12 funcionários, fato que o depoente buscou 

omitir, desviand<>-se da pergunta. 

Enfim, o depoimento foi marcado por omissões, contradiçres e 

explicações pouco convincentes, permanecendo a dúvida sobre os reais 

motivos pelos quais as empresas de Luís Lima conquistaram a preferência da 

FINATEC e de diversas prefeituras. 

Assim, há indícios de que as empresas do Sr. LUIS ANTONIO 

LIMA não tinham estrutura, recursos humanos ou experiência para executar 

os vultosos contratos com a FlNATEC, sendo lícito suspeitar que não foi 
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prestado serviço algum ou que o preço era discrepante em relação ao trabalho 

realizado. 

Várias das prefeituras que contrataram a FINATEC receberam 

vultosos recursos federais repassados pela Caixa Econômica Federal 

provenientes do Programa PNAFM do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), tais como Fortaleza e Recife. Coincidentemente, o 

BID ocupava um andar na FINATEC, onde o Sr. Luís Lima também mantinha 

instalações. Coincidentemente, tanto os recursos do BID, quanto os serviços 

de consultoria do Sr. Luís Lima, destinavam-se à mesma finalidade: 

aprimoramento da gestão municipal. Assim, há indícios.: de que recursos 

federais foram utilizados para pagar as empresas do Sr. Luís Lima. 

A quebra dos sigilos do casal de sócios e de suas empresas 

afigura-se como a única fonna de prosseguir 3 investigação. de fonna a 

esclarecer os efetivos beneficiários dos contratos irregulares. 

Sala das Sessões, 
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CPI-ONGS 

REQUERIMENTO N" Requerimento 
N" 238/08 

Requeiro, com fundamento no art. 148 do Regimento Interno do 

Senado Federal, seja submetido à deliberação da Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) criada pelo Requerimento n" 201, de 2007, e aditada pelo 

Requerimento nO 217, de 2007, com a finalidade de apurar a liberação, pelo 

Governo Federal. de recursos públicos para Organizações Não 

Governamentais e para Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIPS), a transferência, para esta CPI, dos sigilos bancário e fiscal de 

LUIS ANTONIO LIMA, CPF 519.431.\50-87, nos últimos 5 exercícios. 

JUSTIFICAÇÃO 

Em 10 de junho de 2008, o Sr. Luis Antônio Lima, dono da 

INTERCORP CONSULTORJA EMPRESARIAL LTDA, e sua esposa Flávia 

Camarero, dona da CAMARERO & CAMARERO CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LIDA, prestaram depoimento a esta CPI e não conseguiram 

convencer os parlamentares de que suas empresas tinham capacidade técnica, 

recursos humanos e capital compatível com o vulto dos contratos em que 

teriam trabalhado em parceria com aFINATEC. 

A FINATEC sofreu intervenção e teve seus dirigentes afastados 

por decisão judicial, em virtude de irregularidades graves na condução de suas 

atividades. As empresas do Sr. LUIS LIMA foram amplamente beneficiadas 

por contratos milionários e irregulares firmados pela FINATEC. O Tribunal 

,/~-
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de Contas do Estado de Pernambuco considerou irregular a dispensa de 

licitação e a terceirização do objeto pela FINATEC. 

o Sr. Luis Lima afirmou que recebeu 28 milhões de rems, 

oriundos de contratos firmados pela FINAlEC com prefeituras no valor total 

de 50 milhões de reais. Após questionado repetidas vezes por dois Senadores 

sobre quais seriam as alegadas inovações técnicas que justificariam o eI evado 

valor da venda de seus produtos e serviços, assim como sua contratação sem 

licitação, o Sr. Luís Lima não apresentou explicações satistàtórias. 

o Sr. Luis Lima esquivou-se de responder qual o valor do capital 

da INTERCORP. Sua esposa Flávia declarou que o capital da Camarero & 

Camarero era de 10 mil reais e que a firma foi fechada em 2006. Não 

explicou o motivo pela qual sua empresa costumava atuar como beneficiária 

dos pagamentos realizados pela FINATEC em contrapartida aos serviços da 

INTERCORP. 

Indagado sobre o número de empregados da INTERCORP, o Sr. 

Luís Lima deu a entender que os serviços eram realizados por 50 pessoas, 

tendo mencionado, também, o número de 80 pessoas. Na RAIS de 2006, a 

INTERCORP declarou que tinha 12 funcionários, fato que o depoente buscou 

omitir, desviando-se da pergunta. 

Enfim, o depoimento foi marcado por omissões, contradições e 

explicações pouco convincentes, permanecendo a dúvida sobre os reais 

motivos pelos quais as empresas de Luís Lima conquistaram a preferência da 

FINATEC e de diversas prefeitura:;. 

Assim, há indícios de que as empresas do Sr. LUIS ANTONIO 

LIMA não tinham estrutura, recursos humanos ou experiência para executar 

os vultosos contratos com aFINATEC, sendo licito suspeitar que não foi 
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prestado serviço algum ou que o preço era discrepante cm relação ao trabalho 

realizado. 

Várias das prefeituras que contrataram a FINATEC receberam 

vultosos recursos federais repassados pela Caixa Econômica Federal 

provenientes do Programa PNAFM do Banco lnteramericano de 

Desenvolvimento (BID), tais como Fortaleza e Recife. Coincidentemente, o 

BTn ocupava um andar na FINATEC, onde o Sr. Luis Lima também mantinha 

instalações. Coincidentemente, tanto os recursos do BID, quanto os serviços 

de consultoria do Sr. Luís Lima, destinavam-se à mesma finalidade: 

aprimoramento da gestão municipal. Assim, há indicios de que recursos 

federais foram utilizados para pagar as empresas do Sr. Luís Lima. 

A quebra dos sigilos do casal de sócios e de suas empresas 

afigura-se como a única forma de prosseguir a investigação, de forma a 

esclarecer os efetivos beneficiários dos contratos irregulares. 

Sala das Sessões, 
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CPI-ONGS 

REQUERIMENTO N" Requerimento 
N° 239/08 

Requeiro, com fundamento no art. 148 do Regimento Interno do 

Senado Federal, seja submetido à deliberação da Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) criada pelo Requerimento n" 201, de 2007, e aditada pelo 

Requerimento n" 217, de 2007, com a finalidade de apurar a liberação, pelo 

Governo Federal, de recursos públicos para Organizações Não 

Governamentais e para Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIPS), a transferêncía, para esta CPI, de informações do COAF 

C.onselho de Controle de Atividades Financeiras de ALEXANDRE LIMA, 

CPF 122.993.756-00. 

JUSTIFlCAÇÃO 

O SI. Alexandre Lima, embora fosse dirigente da Editora da 

UNB, atuou como gestor de repasses federais da FUNASA para serem 

aplicados na saúde dos povos indigenas de Mato Grosso e Roraima. As 

verbas seguiam um caminho tortuoso e irregular. O convênio era feito com a 

UNB, mas as veIbas seguiam para a Editora e desta para a FUNSAÚDE, uma 

fundação de apoio, cujo Presidente declarou à CPI que não era responsàvel 

pelo seu destino. 

Em depoimento à CPI, o reitor Timotby Mulholland confirmou 

que Alexandre Lima foi o gestor do projeto: 

\-ViII M. waffêYP
~ ..... ,...-_.__ .
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"SENADOR JOSÉ AGRIPINO (DEM-RN): Há alguma explicação 

especial para que ele [Alexandre Lima] seja responsável pela execução desse 

programa de saúde? 

SR. TIMOTHY MULHOLLAND: Ele articulou esse programa, 

Senador. Foi ele que articulou junto à FUNASA, ele que estabeleceu as bases 

do funcionamento do programa - é natural que ele o administrasse." 

A	 Editora operava de modo similar à FINATEC, gerindo 

negócios desprovidos de vínculos com seus objetivos instihlcionais, com o 

propósito de desviar parte das verbas em favor da UNB, sob a forma de taxas 

de administração ilegais, parte das quais utilizadas em festas, hospedagens, 

eventos e aquisição de bens de luxo. 

O Ministério Público constatou que a taxa de administração 

originalmente pactuada, de 5%, foi elevada para 7,5%. A diferença, da ordem 

de 300 mil reais, foi depositada em uma conta bancária gerida por Alexandre 

Lima, sendo a fonte de pagamentos estranhos aos previstos no convênio com 

a FUNASA, tais como: 

•	 Despesas eom passagens e hospedagem de Alexandre Lima, sua esposa 

Lorena Virginia Diniz Cabral Costa e parentes; 

•	 Diversos eventos, jantares e festas, wna das quais com a contratação de 

firma especializada em decoração de festas infantis; 

•	 Aquisição de nove canetas Mont Blanc, no valor de 9 mil reais, para 

distribuição entre os deeanos da UNE; 

•	 Aquisição de ornamentos natalinos; 

•	 Aquisição de cinco TVs de plasma. 

Cerca de 3,5 milhões de reais dos recursos da saúde indígena e 

da Editora chegaram a ser aplicados na OSCIP MI MANAGEMENT e na 

empresa COOPERS CONSULTORES, que também cobravam taxa de 
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administração de 6% a 10% para repassar a execução dos sefVIços para 

terceiros - tudo sem licitação. O responsável por essas entidades era o Sr. 

Cleônides de Sousa Gomes, CUJO depoimento ao Ministério Público revelou 

fortes indicios de que se trata de um "laranja". 

O Sr. Cleônides encaminhou documentação à CPI, revelando 

que, entre os principais beneficiários dos pagamentos da OSCIP MI 

MANAGEMENT, figuram a empresa INTEGRATTA CONSULTORlA E 

PROJETOS LIDA, cujo responsável é O filho de Alexandre Lima, PABLO 

VIEIRA DE FREITAS LIMA, bem como a LMR, em que figura como sócio 

o Sr. MARCO ANTONIO BETTINI GOMES, ex-marido de Lórena Diniz. 

Durante o depoimento de Alexandre Lima à CPI, foram 

revelados Outr05 negócios estranhos da Editora, envolvendo amigos, parentes 

e ONGs. A Editora repassou 1,2 milhão de reais para a ONG INSTITUTO 

UNIVERSITAS, dirigida por funcionária da Editora, cuja filha era sócia do 

filho de Alexandre Lima em uma empresa de representaçôes. Tal fato não foi 

desmentido por Alexandre Lima. 

A atual esposa de Alexandre Lima, Sra. Lorena Diniz, também 

era funcionária da Editora, recebendo pagamentos de diversas fontes dentro 

da UNB. Em 2007, por exemplo, recebeu mais de 100 mil reais, provenientes 

de pagamentos na rubrica "serviços de terceiros", referentes a programas de 

trabalho dos mais diversos, entre os quais "Atenção à Saúde dos Povos 

Indígenas", "Divulgação do Turismo", "Capacitação de Agentes do Sistema 

Nacional Antidrogas", etc. 

A partir de fevereiro de 2008, emerglfam um conjunto de 

irregularidades na UNB e suas Fundações de Apoio, que resultaram no 

afastamento do reitor e de diversos dirigentes, entre os quais o Sr. Alexandre 

Lima. Constatou-se que era comum a mistura do público com O privado, em 
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negócios fora das fmalidades institucionais. freqüentemente utilizados em 

beneficio dos gestores. 

A quebra dos sigilos do Sr. Alexandre Lima e de sua esposa 

Lorena Virginia Diniz Cabral Costa afigura-se como a única forma de 

prosseguir a investigação, de forma a esclarecer a extensão dos 

favorecimentos com recursos públicos. 

Sala das Sessões, 
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" ~ ... 
missões

CPI-ONGS nquerito 

RequerimentoREQUERIMENTO N" 
N° 240/08 

Requeiro, com fundamento no art. 148 do Regimento Interno do 

Senado Federal, seja submetido à deliberação da Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) criada pelo Requerimento n° 20 I. de 2007, e aditada pelo 

Requerimento nO 217, de 2007, com a finalidade de apurar a liberação, pelo 

Governo Federal, de recursos públicos para Organizações Não 

Governamentais e para Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIPSj, a transferência, para esta CPI, dos sigilos bancário e Iiscal de 

ALEXANDRE LIMA, CPF 122.993.756-00, nos últimos 5 exercicios. 

JUSTIFICAÇÃO 

O Sr. Alexandre Lima, embora fosse dirigente da Editora da 

UNB, aruou como gestor de repasses federais da FUNASA para serem 

aplicados na saúde dos povos indígenas de Mato Grosso e Roraima. As 

verbas seguiam um caminho tortuoso e irregular. O convênio era feito com a 

UNB, mas as verbas seguiam para a Editora e desta para a FUNSAÚDE, uma 

fundação de apoio, cujo Presidente declarou à CPI que não era responsável 

pelo seu destino. 

Em depoimento à CPI, o reitor Timothy Mulholland confirmou 

que Alexandre Lima foi o gestor do projeto: 
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"SENADOR JOSÉ AGRIPINO (DEM-RN): Há alguma explicação 

especial para que ele [Alexandre Lima] seja responsável pela execução desse 

programa de saúde'? 

SR. TIMOTHY MULHOLLAND: Ele articulou esse programa. 

Senador. Foi ele que articulou junto à FUNASA, ele que estabeleceu as bases 

do funcionamento do programa - é natural que ele o administrasse." 

A	 Editora operava de modo similar à FINATEC, gerindo 

negócios desprovidos de vínculos com seus objetivos institucionais, com o 

propósito de desviar parte das verbas em favor da UNB, sob a forma de taxas 

de administração ilegais, parte das quais utilizadas em festas, hospedagens, 

eventos e aquisição de bens de luxo. 

O Ministério Público constatou que a taxa de administração 

originalmente pactuada, de 5%, foi elevada para 7,5%. A diferença, da ordem 

de 300 mil reais, foi depositada em urna conta bancária gerida por Alexandre 

Lima, sendo a fonte de pagamentos estranhos aos previstos no convênio com 

a FUNASA, tais como: 

•	 Despesas com passagens e hospedagem de Alexandre Lima, sua esposa 

Lorena Virginia Diniz Cabral Costa e parentes; 

•	 Diversos eventos, jantares e festas, uma das quais com a contratação de 

firma especializada em decoração de festas infantis; 

•	 Aquisição de nove canetas Mont Blanc, no valor de 9 mil reais, para 

distribuição entre os decanos da UNB; 

•	 Aquisição de ornamentos natalinos; 

•	 Aquisição de cinco TVs de plasma. 

Cerca de 3,5 milhões de reais dos recursos da saúde indígena e 

da Editora chegaram a ser aplicados na OSClP MI MANAGEMENT e na 

empresa COOPERS CONSULTORES. que também cobravam taxa de 
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administração de 6% a 10% para repassar a execução dos servIços para 

terceiros - tudo sem licitação. O responsável por essas entidades era o Sr. 

Cleônides de Sousa Gomes, cujo depoimento ao Ministério Público revelou 

fortes indicios de que se trata de um "laranja". 

O Sr. Cleônides encaminhou documentação à CPI, revelando 

que, entre os principais beneficiários dos pagamentos da OSCIP MI 

MANAGEMENT, figuram a empresa INTEGRATTA CONSULTORIA E 

PROJETOS LTDA, cujo responsável é o filho de Alexandre Lima, PABLO 

VIEIRA DE FREITAS LIMA, bem como a LMR, em que figura como sácio 

o Sr. MARCO ANTONIO BETTINI GOMES, ex-marido de Lorena Diniz. 

Durante o depoimento de Alexandre Lima à CPI, foram 

revelados outros negócios estranhos da Editora, envolvendo amigos, parentes 

e ONGs. A Editora repassou 1,2 milhão de reais para a ONG INSTITUTO 

UNNERSITAS, dirigida por funcionária da Editora, cuja filha era sácia do 

filho de Alexandre Lima em uma empresa de representações. Tal fato não foi 

desmentido por Alexandre Lima. 

A atual esposa de Alexandre Lima, Sra. Lorena Diniz, também 

era funcionária da Editora, recebendo pagamentos de diversas fontes dentro 

da UNB. Em 2007, por exemplo, recebeu mais de 100 mil reais, provenientes 

de pagamentos na rubrica "serviços de terceiros", referentes a programas de 

trabalho dos mais diversos, entre os quais "Atenção à Saúde dos Povos 

Indigenas", "Divulgação do Turismo", "Capacitação de Agentes do Sistema 

Nacional Antidrogas", etc. 

A partir de fevereiro de 2008, emergiram um conjunto de 

irregularidades na UNB e suas Fundaçôes de Apoio, que resultaram no 

afastamento do reitor e de diversos dirigentes, entre os quais o Sr. Alexandre 

Lima. Constatou-se que era comum a mistura do público com o privado, em 
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negócIOs fora das finalidades institucionais, freqüentemente utilizados em 

beneficio dos gestores. 

A quebra dos sigilos do Sr. Alexaodre Lima e de sua esposa 

Lorena Virginia Diniz Cabral Costa afigura-se como a única forma de 

prosseguir a investigação, de forma a esclarecer a extensão dos 

favorecimentos com recursos públicos. 

Sala das Sessões, 

4 
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CPI-ONGS 

RequerimentoREQUERIMENTO N° 
N° 24l/0S 

Requeiro, com fundamento no art. 148 do Regimento Interno do 

Senado Federal, seja submetido à deliberação da Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) criada pelo Requerimento n° 201, de 2007, e aditada pelo 

Requerimento n° 217, de 2007, com a finalidade de apurar a.liberação, pelo 

Governo Federal, de recursos públicos para Organizações Não 
.. 

Governamentais e para Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIPS), a transferência, para esta CPI, de informações do COAF 

Conselho de Controle de Atividades Financeiras de LORENA VIRGlNlA 

DINIZ CABRAL COSTA, CPF 516.463.821-53. 

JUSTIFICAÇÃO 

O Sr. Alexandre Lima, embora fosse dirigente da Editora da 

UNB, atuou como gestor de repasses federais da FUNASA para serem 

aplicados na saúde dos povos indigenas de Mato Grosso e Roraima. As 

verbas seguiam um caminho tortuoso e irregular. O convênio era feito com a 

UNB, mas as verbas seguiam para a Editora e desta para a FUNSAúDE, uma 

fundação de apoio, cujo Presidente declarou à CPI que não era responsável 

pelo seu destino. 

Em depoimento à CPI, o reitor Timothy Mulholland confirmou 

que Alexandre Lima foi o gestor do projeto: 

\MIl M \N::r,nr Mil 
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"SENADOR JOSÉ AGRIPINO (DEM-RN): Há alguma explicação 

especial para que ele [Alexandre Lima] seja responsável pela execução desse 

programa de saúde? 

SR. TIMOTHY MULHOLLAND: Ele articulou esse programa, 

Senador. Foi ele que articulou junto à FUNASA, ele que estabeleceu as bases 

do funcionamento do programa - é natural que ele o administrasse." 

A Editora operava de modo similar à FINATEC, gerindo 

negócios desprovidos de vínculos com seus objetivos institucionais, com o 

propósito de desviar parte das verbas em favor da UNB, sob a forma de taxas 

de administração ilegais, parte das quais utilizadas em festas;· hospedagens, 

eventos e aquisição de bens de luxo. 

O Ministério Público constatou que a taxa de administração 

originalmente pactuada, de 5%, foi elevada para 7,5%. A diferença, da ordem 

de 300 mil reais, foi depositada em uma conta bancária gerida por Alexandre 

Lima, sendo a fonte de pagamentos estranhos aos previstos no convênio com 

a FUNASA, tais como: 

•	 Despesas com passagens e hospedagem de Alexandre Lima, sua esposa 

Lorena Virgínia Diniz Cabral Costa e parentes; 

•	 Diversos eventos, jantares e festas, uma das quais com a contratação de 

fmna especializada em decoração de festas infantis; 

•	 Aquisição de nove canetas Mont Blanc, no valor de 9 mil reais, para 

distribuição entre os decanos da UNE; 

•	 Aquisição de ornamentos natalinos; 

•	 Aquisição de cínco TVs de plasma. 

Cerca de 3,5 milhões de reais dos recursos da saúde indígena e 

da Editora chegaram a ser aplicados na OSCIP MI MANAGEMENT e na 

empresa COOPERS CONSULTORES, que também cobravam taxa de 
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administração de 6% a 10% para repassar a execução dos servIços para 

terceiros - tudo sem licitação. O responsável por essas entidades era o Sr. 

Cleônides de Sousa Gomes, cujo depoimento ao Ministério Público revelou 

fortes indícios de que se trata de um "laranja". 

O Sr. Cleônides encaminhou documentação á CPI, revelando 

que, entre os principais beneficiários dos pagamentos da OSCIP MI 

MANAGEMENT, figuram a empresa INTEGRATTA CONSULTORIA E 

PROJETOS LTDA, cujo responsável é o filho de Alexandre Lima, PABLO 

VIEIRA DE FREITAS LIMA, bem como a LMR, em que figura como 8Ôcio 

o Sr. MARCO ANTONIO BETTINI GOMES, ex-marido de Lórena Diniz. 

Durante o depoimento de Alexandre Lima á CPI, foram 

revelados outros negôcios estranbos da Editora, envolvendo amigos, parentes 

e ONGs. A Editora repassou 1,2 milhão de reais para a ONG INSTITUTO 

UNIVERSITAS, dirigida por firncionária da Editora, cuja filha era sôcia do 

filho de Alexandre Lima em uma empresa de representações. Tal fato não foi 

desmentido por Alexandre Lima. 

A atual esposa de Alexandre Lima, Sra. Lorena Diniz, também 

era firncionária da Editora, recebendo pagamentos de diversas fontes dentro 

da UNE. Em 2007, por exemplo, recebeu mais de 100 mil reais, provenientes 

de pagamentos na rubrica "serviços de terceiros", referentes a programas de 

trabalho dos mais diversos, entre os quais "Atenção á Saúde dos Povos 

Indígenas", "Divulgação do Turismo", "Capacitação de Agentes do Sistema 

Nacional Antidrogas", etc. 

A partir de fevereiro de 2008, emergIram um conjunto de 

irregularidades na UNB e suas Fundações de Apoio, que resultaram no 

afastamento do reitor e de diversos dirigentes, entre os quais o Sr. Alexandre 

Lima. Constatou-se que era comum a mistura do público com o privado, em 
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negócios fora das finalidades institucionais, freqüentemente utilizados em 

beneficio dos gestores. 

A quebra dos sigilos do Sr. Alexandre Lima e de sua esposa 

Lorena Virginia· Diniz Cabral Costa afigura-se como a única forma de 

prosseguir a investigação, de forma a esclarecer a extensão dos 

favorecimentos com recursos públicos. 

Sala das Sessões, 

DIAS
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CPI-Ol'/GS 

REQUERIMENTO N" Requerimento 
N° 242/08 

Requeiro, com fundamento no art. 148 do Regimento Interno do 

Senado Federal, seja submetido à deliberação da Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) criada pelo Requerimento n' 201, de 2007, e aditada pelo 

Requerimento n° 217, de 2007, com a finalidade de apurar a liberação, pelo 

Governo Federal, de recursos públicos para Organizações Não 

Governamentais e para Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIPS), a transferência, para esta CPI, dos sigilos bancário e fiscal de 

LORENA VIRGINIA DINIZ CABRAL COSTA, CPF 516.463821-53, nos 

últimos 5 exercícios. 

JUSTIFICAÇÃO 

O Sr. Alexandre Lima, embora fosse dirigente da Editora da 

UNH, atuou como gestor de repasses federais da FUNASA para serem 

aplicados na saúde dos povos indígenas de Mato Grosso e Roraima. As 

verbas seguiam um caminho tortuoso e irregular. O convênio era feito com a 

UNH, mas as verbas seguiam para a Editora e desta para a FUNSAÚDE, uma 

fundação de apoio, cujo Presídente declarou à CPI que não era responsável 

pelo seu destino. 

Em depoimento à CPI, o reitor Timothy Mulholland confirmou 

que Alexandre Lima foi o gestor do projeto: 

Subsecretaria de ApOIO as ComlssOes 
EspeciaiS eP nla d~~rito 

R''''"d'I°);rr~JNAoru..u..l 
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"SENADOR JOSÉ AGRIPINO (DEM-RN): Há alguma explicação 

especial para que ele [Alexandre LimaJ seja responsável pela execução desse 

programa de saúde'? 

SR. TlMOTHY MULHOLLAND: Ele articulou esse programa, 

Senador. Foi ele que articulou junto á FUNASA, ele que estabeleceu as bases 

do funcionamento do programa - é natural que ele o administrasse." 

A	 Editora operava de modo similar á FINATEC, gerindo 

negócios desprovidos de vínculos com seus objetivos institucionais, com o 

propósito de desviar parte das verbas em favor da UNB, sob a forma de taxas 

de administração ilegais, parte das quais utilizadas em festas, hospedagens, 

eventos e aquisição de bens de luxo. 

O Ministério Público constatou que a taxa de administração 

originalmente pactuada, de 5%, foi elevada para 7,5%. A diferença, da ordem 

de 300 mil reais, foi depositada em uma conta bancária gerida por Alexandre 

Lima, sendo a fonte de pagamentos estranhos aos previstos no convênio com 

a FUNASA, tais como: 

•	 Despesas com passagens e hospedagem de Alexandre Lima, sua esposa 

Lorena Virginia Diniz Cabral Costa e parentes; 

•	 Diversos eventos, jantares e festas, uma das quais com a contratação de 

firma especializada em decoração de festas infantis; 

•	 Aquisição de nove canetas Mont Elanc, no valor de l) mil reais, para 

distribuição entre os decanos da UNB; 

•	 Aquisição de ornamentos natalinos; 

•	 Aquisição de cinco TVs de plasma. 

Cerca de 3,5 milhões de reais dos recursos da saúde indigena e 

da Editora chegaram a ser aplicados na OSCIP MI MANAGEMENT e na 

empresa COOPERS CONSULTORES, que também cobravam taxa de 
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administração de 6% a 10% para repassar a execução dos servIços para 

terceiros - tudo sem licitação. O responsável por essas entidades era o Sr. 

Cleônides de Sousa Gomes, cujo depoimento ao Ministério Público revelou 

fortes indícios de que se trata de um "laranja". 

O Sr. Cleônides encaminhou documentação á CPI, revelando 

que, entre os principais beneficiários dos pagamentos da OSCIP MI 

MANAGEMENT, figuram a empresa INTEGRATTA CONSULTORIA E 

PROJETOS LTDA, cujo responsável é o filho de Alexandre Lima, PABLO 

VIEIRA DE FREITAS LIMA, bem como a LMR, em que figura como sócio 

o Sr. MARCO ANTONIO BETTINI GOMES, ex-marido de Lorena Diniz. 

Durante o depoimento de Alexandre Lima á CPI, foram 

revelados outros negócios estranhos da Editora, envolvendo amigos, parentes 

e ONGs. A Editora repassou 1,2 milhão de reais para a ONG INSTITUTO 

UNlVERSITAS, dirigida por funcionária da Editora, cuja filha era sócia do 

filho de Alexandre Lima em uma empresa de representações. Tal fato não foi 

desmentido por Alexandre Lima. 

A atual esposa de Alexandre Lima, Sra. Lorena Diniz, também 

era funcionária da Editora, recebendo pagamentos de diversas fontes dentro 

da UNB. Em 2007, por exemplo, recebeu mais de 100 mil reais, provenientes 

de pagamentos na rubrica "serviços de terceiros", referentes a programas de 

trabalho dos mais diversos, entre os quais "Atenção ã Saúde dos Povos 

Indigenas", "Divulgação do Turismo", "Capacitação de Agentes do Sistema 

Nacional Antidrogas", etc. 

A partir de fevereiro de 2008, emergiram um conjunto de 

irregularidades na UNB e suas Fundações de Apoio, que resultaram no 

afastamento do reitor e de diversos dirigentes, entre os quais o Sr. Alexandre 

Lima. Constatou-se que era comum a mistura do público com o privado, em 
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negócIOs fora das finalidades institucionais, freqüentemente utilizados em 

beneficio dos gestores. 

A quebra dos sigilos do Sr. Alexandre Lima e de sua esposa 

Lorena Virginia Diniz Cabral Costa afigura-se como a úmca fonma de 

prosseguir a investigação, de fonma a esclarecer a extensão dos 

favorecimentos com recursos públicos. 

Sala das Sessões, 

-~ 
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". Comissão Parlamentar de Inquérito, criada por Intermédio do Requerimento nO 201, de 
, " 2007, e aditada pelo Requerimento nD 217, de 2007, "destinada a apurar no prazo de cento a.:... e vinte dias, a liberaçlioo, pelo Governo Federal, de recursos publicos para Organizações 

- N1ío GolJernamentais - ONGS - e para Organizações de Sociedade Civil de Interesse 
. Publícc - OSCIPS ., bem como a utili.laçào por essas entidades, desses recursos e de 

outros por elas recebidos do e.aterior, a partir do ano de 1999 até o ano de 2007"' 

CPI-ONGS 

RequerimentoREQUERIMENTO NO> 
N° 243/08 

Rcqueiro, com fundamenlo no art. 148 do Regimenlo Interno do 

Senado Federal, que seja submetida à deliberação da Comissão Parlamentar 

de loquérito (CPI), criada pelo Requerimento nO> 201, de 2007, e aditada pelo 

Requerimento nO> 217, de 2007, com a finalidadc de apurar a liberação. pelo 

Governo Federal, de recursos públicos para Organizações Não 

Governamentais e para Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIPS), a transferência, para esta CPI, dos sigilos bancário e fiscal da 

Fundação Vingt Rosado, inseril" no CNPJ sob o nO> 24.529.810/0001-06, no 

período de 01/0112005 atéej/~t/200~. 

JUSTlFICAÇAo 

Segundo informações prestadas a esta CPI pelo COAF, consta 

que a mencionada organização apresentou movimentação de recursos 

financeiros incompatível com a sua capacidade economiL:a. 

WlII M. Wa <1oy
 
$etretériO de ComiWO
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' . Comissão Parlamentar de Inquérito, criada por intermédio do Requerimento nO 201, de . . 
2007, e aditada pelo Requerimento n° 217, de 2007, "destinada a apurar no prazo de cento 

~ 

• 
e vinte dias, a liberação, pelo Governo Federal. de recursos publicas para Organizações 
Não Governamenlais - ONGS - e para Organizações de Sociedade Civil de Interesse 
Público - OSCIPS -, bem como a utilização por essas entidades, desses recursos e de 
outros por elas recebidos do exterior, a partir do ano de 1999 até o ano de 2007" 

o alerta do COAF é indicativo dc que podc haver irregularidades 

na destinação de recursos federais destinados à entidade, razão pela qual 

apresenta-se indispensável a transferência, para esta CPf. dos seus sigilos 

bancário c liscal. 

Sala das Sessões, 

Senador HERACLITO rORTF 
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.., Comissão Parlamentar de Inquérito, criada por intermédio do Requerimento nO 201, de 
.~ " 2007, e aditada pelo Requerimento nO 217, de 2007, "destinada a apurar no pra20 de cento 

...:... e vinte dias, a liberaçao, pelo Governo Federal, de recursos publicas para Organizações 
- Não Governamentais - ONGS - e para Organizações de Sociedade Civil de Interesse 

Público - OSCIPS ., bem como a utllll.sção por essas entIdades, desses recursos e de 
• . outros por elas recebidos do exterior, a partir do ano de 1999 até o ano de 2007" 

CPI-ONGS 

REQUERIMENTO N° Requerimento 
N° 244/08 

Requeiro. com fundamento no art. 148 do Regimento Interno do 

Scnado Federal. que seja submetida à deliberação da Comissão Parlamentar 

de Inquérito (CPI), criada pelo Requerimento n° 201, de 2007. e aditada pelo 

Rcquerimcnto nO 217, dc 2007, com a tinalidadc dc apurar a libcração. pclo 

Governo Federal. de recursos públicos para Organizações Não 

Governamentais c para Organizações de Sociedade Civil de Intercsse Público 

(OSCIPS), a transferência. para esta CPI, dos sigilos bancório e tiscal de .José 

Carlos Moreira da Nóbrega, CPF n° 297.718.201-40, no período de 

O1112/2005 até cH/M1200i'f.-

JUSTlFTCAÇÃO 

Segundo informações prestadas a esta CPI pelo COAI'. consta 

que, em 20/12/2005, José Carlos Moreira Nóbrega. CPF 297.718.201-25, 

sacou, em nome da FIJBRA. R$ 162 mil em espécie da conla da MALWEE 

Materiais para Construção Llda. (CNPJ n° 05.418.153/0001-77). 

A operação financeira, por rugir ao padrão de normalidade, pode 

ler sido realizada com o intuito de lavar dinheiro, ou para ocuhar seu destino. 

Obviamente, não é normal a realização de saques de elevado valor em 

espécie. pois contraria <lté mesmo o senso comum de segurança de quem 

Subsecrelana de A~o as CO!TIIS5ÕeS 
EspeciaiS eP rl s~. !~rito 

Recebido em I .) IÜ 
. . I 

ATUALIZADO EM 07.06.10, ÀS 14h50. 71



", Comissão Parlamentar de Inquérito, criada por intermédio do Requerimento nO 201, de 
, 

,,'	 
2007, e aditada pelo Requerimento nO 217, de 2007, "destinada li apurar no prazo de cento 
e vinte dias, a liberação, pelo Governo Federal, de recursos públicos para Organizações. , 
Não Governamentais - ONGS - e para Organizações de Sociedade Civil de lllteresge 
Público - OSCIPS -, bem como a utllização por essas entidades. desses recursos e dea. 

outro8 por elas recebidos do exterior, a partir do ano de 1999 até o ano de 2007" 

carrega quantia tão exorbitante. Certamente, outras operações com tais 

características podem ter ocorrido ao longo desses anos. 

Em vista do exposto, entendemos eviJente a necessidade da 

lnmsl"crênci<l. par<l esl<l CPI, dos sigilos hancário e fiscal de José Carlos 

Moreira da Nóbrega, eom a finalidade de apurar possíveis desvios de 

recursos rederais destinados à FUBRA. 

Saía das Sessões. 

Senador IIFRÁCUTO FORTES 
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J. Comissão Parlamentar de Inquérito, criada por intermédio do Requerimento nQ 201, de 
, " 2007, e aditada pelo Requerimento nO 217, de 2007, "destinada a apurar no prazo de cento a",:,.' e vinte dias, a liberação, pelo Governo Federal, de recursos públicos para Organizações 

Não Governamentais - ONGS . e para Organizações de Socied1'lde Civil de Interassa 
Público - OSCIPS -, bt!m como a utilização por e8Sas entidades, desses recursos e de 
outros por elas recebidos do exterior, a partir do ano de 1999 até o ano de 2007" 

CPI-QNGS 

REQUERIMENTO N° Requerimento 
N" 245/08 

Requeiro, com fundamento no art. 148 do Regimento Interno do 

Senado Federal, que seja submetida à deliberação da Comissão Parlamentar 

de Inquérito (CPI), criada pelo Requerimento n" 201, de 2007, e aditada pelo 

Requerimento n° 217, de 2007, com a finalidade de apurar a liberação, pelo 

Governo Federal, de recursos públicos para Organizações Não 

Governamentais ç para Organizações de Sociedade Civil de Inleresse Público 

(OSCIPS), a transferência, para esta CPI, dos sigilos bancário e tiscal da 

Fundação Universitária de Brasília (FUBRA), inserila no CNPJ sob O nO 

03.151.583/000\-40, no período de 01/01/2005 até()j/M/2mf. 

JUSTIFICAÇÃO 

Segundo informações prestadas a esta CPI pelo COAF. consta 

que, em 20/12/2005, José Carlos Moreira Nóbrega, CPF 297,718.201-25. 

sacou, em nome da FUBRA, R$ 162 mil em espécie da conta da MA1.WEE 

Materiais para Construção LIda. «(NPJ nO 05.418, 153/0QOI-77), 

A operação financeira, por fugir ao padrão de normalidade, pode 

ter sido realizada com o intuito de lavar dinheiro, ou para ocultar seu destino. 

Obviamente, não é normal a realização de saques de elevado valor em 

espécie. pois contraria até mesmo o senso comum de segurança de quem 

Will M, Wand rley 
S8cnIttlr~ <UI Coml~tAt' 
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Comissão Parlamentar de Inquérito, criada por intermédio do Requerimento nO 201, de 
2007, e aditada pelo Requerimento nO 217, de 2007, "destinada a apurar no prazo de cento 
e vinte dias, a liberação, pelo Governo Federal, de recursos públicos para Organizações 
Não Governamentais - ONGS - e para Organizações de Sociedade Civil de Interesse 
Público - OSCIPS " bem como a utilização por essas entidades, desses recursos e de 
outros por elas recebidos do exterior, a partir do ano de 1999 até o ano de 2007" 

carrega quantia tào exorbitante. Certamente. outras operações com tais 

características podem ter ocorrido ao longo desses anos. 

Em vista do exposto, entendemos evidente a necessidade da 

transrerência, pmH esta CPT, uos sigilos banc(Írio e !iscal d<i FURRA, com a 

finalidade de apurar possíveis desvios de recursos rederais destinados a essa 

organização. 

Sala das Sessões, 

\ 

Senador HERÁClITO FORTES 
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".	 Comlssâo Parlament;l.r de Inquérito, criada por intermédio do Requerimento nO 201, de 
•	 '2007, e aditada pelo Requerimento nO 217, de 2007, "destinada a apurar no prazo de cento 

.:...	 e vinte dias, a liberação, pelo Governo Federal, de recursos públicos para Organizações 
Não Governamentais - QNGS· e para Organizações de Sociedade Civil de Interesse 
Público - OSClPS -, bem como a utilização por essas entidades, dessIiIs recursos e de 

• outros por elas recebidos do exterior, a partir do ano de 1999 até o ano de 2007'" 

CPI-ONGS 

RequerimentoREQUERIMENTO N° 
N° 246/08 

Requeiro, com fundamento no art. 148 do Regimento Tntcrno do 

Senado Federal, que seja submetida à deliberação da Comissão Parlamentar 

de Inquérito (CPI), criada pelo Requerimento n° 201, de 2007, e aditada pelo 

Rcquerimento n° 217, de 2007, com a linalidade dc apurar a liberação, pelo 

Governo Federal, de recursos públicos para Organizações Não 

Governamentais c para Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIPS), a transfcn'neia, para esta CPI. dos sigilos bancário e liseal da 

organi/ação OS INDEPENDENTES, inscrila no CNPJ sob o nO 

44.79\.994/0001-87, no período de 01101/2006 alé (!)&~11200f. 

JUSTIFICAÇÃO 

Segundo infonnações prestadas a esta CPI pelo COAF, consta 

que, em 1211212006, houve U111 saque em dinheiro no valor de R$ I SO mil, 

efetuado por Lueiane Tavares, CPF 17S.20R.668-66. Além disso, a ONG leria 

providenciado três depósitos, de R$ 160 mil e R$ 245 mil em agosto de 2006, 

e de R$ 290 mil em agosto de 2007, na conta bane"ria da CERBEL 

Distrihuidora de Bebidas SIA (CNPJ 69.134.682/0001-21). 

A operação financeira efetuada por Lucianc Tavares, por fugir ao 

padrão de nonualidade, pode ter sido realizada com o inluito de lavar 

dinheiro, ou pam ocultar seu destino. Obviamente, não é normal a realização 

Subsecrelal"la ae ApoiO as COfll1ssóes
 
Espeaais eP men de lf\Auérito
 
R oe 1Ql.. 
, I 
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Comi~~ão ParlamenLar de Inquérito, criada por intermédio do Requerimento nO 201, de 
2007, e aditada pelo Requedmento nO 217, de 2007, "destinada a apurar no prazo de cento 
e vinte dias, a liberação, pelo Governo Federal, de recursos públicos para Organizações 
Não GOl/emamentais - ONGS - e para Organizações de Sociedade Civil de Jnten~~se 

Público - OSCIPS -, bem como a utilização por essas entidades, desses recursos e de 
outros por elas recebidos do exterior, a partir do ano de 1999 ate o ano de 2001" 

de saques de elevado vaior em espécie. pOIS contraria até mcsmo o senso 

comum de segurança de quem carrega quantia tão exorbitante. Ccrtamente. 

outras operações com tais características podem tcr ocorrido ao longo desses 

anos. 

Quanto ao depósito feito em favor da distribuidora de bebidas, há 

que se apurar a correção da aplicação dos recursos públicos repassados à 

ONG OS INDEPENDENTES. 

Em vista do exposto, entendemos evidente a necessidade da 

transferência, para esta CPI, dos sigilos bancário e tiseal da mencionada 

entidade, com a finalidade de apurar possivcis desvios de recursos federais a 

ela destinados, 

Sala das Sessões, 

Senador Ht:RÁCLlTU FURTlóS 

2 
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/ Comissão Parlamentar de Inquérito, criada por intermédio do Requerimento nO 201, de 
.<' • 2007, e aditada pelo Requerimento nO 217, de 2007, "destinada a apurar no prazo de cento 
-


a.:.:.. e vinte dias, a liber~ção, pelo Governo Federal,.de ~ecursos pú~licos pa!a. Organizações 
Nào Governamentais . ONGS - e para Organlzaçoes de Sociedade Clv,1 de Inleresse 

, Público - OSCIPS -, bem como a utilização por essas entidades, desses recursos e de 
outros por elas recebidos do exterior, a plllrtir do ano de 1999 até o ano de 2007" 

CPI-ÜNGS 

REQUERIMENTO N° Requerimento 
N° 247/08 

Requeiro. com fundall1~nto no art. 148 do Regimento Interno do 

Senado Federal, que seja submetida à deliberação da Comissão Parlamentar 

de Inquérito (CPI), criada pelo Requerimento n" 201, de 2007, e aditada pelo 

Requerimento nU 217, de 2007, com a tlnalidade dc apurar a liberação, pelo 

Governo Federal, de recursos públicos para Organizações Não 

Governamentais c para Organizações de Soeiedadc Civil de Interesse Público 

(OSCIPS), a transferência, para esta CP!, dos sigilos bancário e tiscal de 

Fernando T,uiz Pacheco, CPF 0:\4.704.984-2:\, responsc\vel pela Supramed 

Dental e Hospitalar ME (CNPJ 07.375.673/0001-75), no período de 

01/0112005 até{jg/~fI20o~. 

JUSTIFICAÇÃO 

Segundo intormaçõcs prestadas a esta CPI pelo COAF, consta 

que, em 26/12/2005, remando Lu;, Pacheco, CPF 034.704. 9R4-23, 

respons<Jvd pela Supramed Dental e Hospitalar ME (CNP] 07.375.673/0001

75), sacou R$ 344 mil em espécie da conta da Associação de Proteção à 

Infância e Maternidade de Mossoró (APAMIM), inscrita no CNPJ sob o n° 

08.256.240/0001-63. 

A operação tinaneeira, por fugir ao padrão de normalidade, pode 

ter sido realizada com o intuito de lavar dinheiro ou para ocultar seu destino. 

wm M 1M1nd@Hey 
" . 
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Comissio Parlamentar de Inquérito, criada por intermédio do Requerimento nO 201, de 
2007,@aditadapeloR@querimenton0217,de2007, "destinada a apurar no prazo de cento 
e vinte dias, a liberação, pelo Governo Federal, de recursos públicos para Organizaçõ@s 
Não Governamentais - ONGS - e para Organizações de Sociedade Civil de Interesse 
Publico - OSCIPS " bem como a utilização por essas entidades, desses recU~os e de 
outros por elas recebidos do uterior, a partir do ano de 1999 até o ano de 2007" 

Obviamente, não é nonnal a realização de saques de elevado valor em 

espécie, pois contraria at~ mesmo o senso comum de segurança de quem 

carrega quantia tão exorbitante. Certamente, outras operações com tais 

l:"racterísticas podem ter ocorrido ao longo desses anos. 

Em vista do exposto, entendemos evidente a necessidade da 

transl'c::rência, para esla CPL dos sigilos bancário e fiscal de Fernando Luiz 

Pacheco, com a finalidade de apurar possíveis desvios de recursos federais 

destinados à APAMIM. 

S"la das Sessões, 

Senador HERÁCLITO FORTES 

2 
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/. Comissão Parlamentar de Inquérito, criada por intermedio do Requerimento n° 201, de 
, ., 2007, e aditada pelo Requerimento nO 217, de 2007, "destinada a apurar no prazo de cento a':".' e vinte dias, a liberação, pelo Governo Federal, de recursos públicas para Organizações 

Não Governamentais - ONGS - e para Organizações de Sociedade Civil de Interesse 
PÚblico - OSCIPS ., bem como a utilizaçAo por e8sas entidades, desses recursos e de 
outros por elas recebidos do exterior, a partir do ano de 1999 até o ano de 2007"' 

CPI-ONGS 

REQUERIMENTO N° Requerimento 
N° 248/08 

Requeiro, com fundamento no art. 148 do Regimento Interno do 

Senado Federal, que seia submetida à deliberação da Comissão Parlamell1ar 

de Inquérito (CPI), criada pelo Requerimento nO 201, de 2007. e aditada pelo 

Requerimento n° 217. de 2007, com a finalidade de apurar a liberação, pelo 

Governo Federal. de recursos públicos para Organizações Não 

Governamentais e para Organizações de Sociedade Civil de Intcressc Público 

(OSCIPS), a transferência. para csta CPI, dos sigilos bancário e ti.scal da 

Associação de Proteção li Infância e Maternidade de Mossoró 

(APAMIM), inscrita no CNPJ sob o n" 08.256.240/0001-63, no pcriodo dc 

O] /O l/200S até (Ji/~f/2()0~ 

JUSTIFICAÇÃO 

Segundo informações prestadas a esta CPI pclo COAF, consta 

que, em 26/12/200S, fernanúo Lui, Pacheco, CPf 034.704.984-23, 

responsável pela Supramed Dental e Hospitalar ME (CNPJ 07.37S.673/0001

75), "'cou R$ 344 mil em espécie da conta úa APAMIM. 

A operaçào financeira, por rugir CIO paurào de normalidade, pode 

ter sido realizada com o intuito de lavar dinheiro ou p::lm ocultar seu destino. 

Ubviamente, não é normal a realização de saques dc elevado valor em 

espécie, pois contraria até mesmo o senso comum de segurança de quem 

~uOsecrt,il!I~ lI: /"\pul'~' .1:i.lomlSSôes 
Especiais eP !l de \rqJénlC 
Re 'pe!j1 I ' '1.Q..i 
a /, FI.tf:.. ' 

WIII M Wand rlAI 
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Comissão Parlamentar de Inquérito, criada por intermédio do Requerimento nO 201, de 

• 
2007, e aditada peto Requerimento nO 217, de 2007, "destinada a apurar no prazo de cento 
e vinte dias, a liberação, pelo Governo Federal, de recursos públicos para Organizações 
Não Governamentais - ONGS - e para Organizações de Sociedade Civil de Interesse 
Público - OSCtPS -, bem como a utilização por essas entidades, desses recursos e de 
outros por elas recebidos do exterior, a partir do ano de 1999 ate o ano de 2007" 

carrega quantia tào exorbitante. Certamente, outras operações com tais 

características podem ter ocorrido ao longo desses anos. 

Em vista do exposto, entendemos evidente a necessidade da 

t.ransl'erência, para esta CPl, dos sigilos bancário c fiscal da APAi\1Hvf, com (1 

finalidade de apurar possíveis desvios de recursos federais destinados a essa 

organização. 

Sala das Sessões, 

Senador HERÁCLITO FORTES 
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_ Comissão Parlamentar de Inquérito, criada por intermêdio do Requerimento na 201, de 
, ,~ " 2007, e aditada pelo Requerimento nO 217. de 2007. "destinada a apurar no prazo de cento 

.:.. ~ e vinte dias, a liberação, pelo Governo Federal, de recursos públicos para Organizações 
- Ni!io Governamentais - ONGS - e para Organjzações de Sociedade Civil de Interesse 

. Público - OSCIPS ., bem como a utilizaçAo por essas entidades. desses recursos e de 
• outros por elas recebidos do exterior, a partir do ano de 1999 até o ano de 2007" 

CPI-ONGS 

REQUERIMENTO N° Requerimento 
N° 249/08 

Requeiro, com fundamento no art. 148 do Regimento Interno do 

Senado Federal, que seja suhmetida á deliheração da Comissão Parlamentar 

de Inquérito (CPI), criada pelo Requerimento n° 201, de 2007, e aditada pelo 

Requerimento n° 217, de 2007, com a linalidade de apurar a liberação, pelo 

Governo federal. de recursos públicos para Organizações Não 

Governamentais e para Organizações de Sociedade Civil de Interesse Púhlico 

(OSCIPS), a transferência, para esta CPI, dos sigilos bancário e llseal do 

Instituto de Formação e Assessoria Sindical Rural (IFAS), inscrito no 

CNPI soh o n° 01.682,509/0001-24, no período de O1/, )(l'~Hté 
I}~H/200t 

JUSTIFICAÇÃO 

Segundo informaçôes prestadas a esta CPI pelo COAF, consta 

~lIe, de janeiro a dezemhro de 2007, o IFAS movimentou mais de R$ 6,4 

milhões, recursos estes provenientes do Instituto Nacional de Colonização c 

Ret()fma Agrária (lNCRA), em conta corrente do Banco do Brasil, em 

Brasília, tendo transferido R$ 2,05 milMes para conta corrente do banco llaú 

em Goiânia. 

Não há qualquer justificativa para transferir de praça os recursos 

púhlicos movimentados pelo IFAS, o que acaba por dificultar sobremaneira a
Subsecretalla ele ApolO as (,;omIS~ 
Especiais eP~tfF!l, 5 ~e,.nto 

:jt:e,~:+ I~ Ia" 
I..A--r',r• J 

wm M. Wanderley 
secrelltno de Com'~~" 
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~. .. ' Comissão Parlamentar de Inquérito, cri<1da por intermédio do Requerimento nO 201, de . 
"

, 
2007, e aditada pelo Requerimento nO 217, de 2007, "destinada a apurar no prazo de cento -' , 

• 
e vinte dias, a liberação, pelo Governo Federal, de recursos publicos para Organi.lações 
Não Governamentais - ONGS - e para Organizações de Sociedade Civil de Interesse 
Público - OSCIPS -, bem como a utilização por essas entidades, desses recursos e de 
outros por elas recebidos do exterior, a partir do ano de 1999 até o ano de 2007'" 

fiscalização da aplicação dessas verbas. O que se percebe claramente cque tal 

manobra pode ter sido utilizada para ocultar a destinação de recursos 

públicos, aplieados de forma inadequada ou diversa da prevista em lei. 

Em vistH do exposto. entendemos evidente a necessidade da 

transferência, para esta CPI, dos sigilos bancário e fiscal do IFAS, com a 

finalidade de apurar possíveis desvios de recursos federais destinados a I:ssa 

organização. 

Sala das Sessões, 

Sen"dor HERÁCLITO FORTES 

2 
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SENADO FEDERAL 
Gabinete do Senador HERÁCLITO FORTES
 

!

i 
CPI-- ONGS
 

REQUERIMENTO
•

Requerimento 
N° 253/08 

Requeiro, com fundamento no art. 148 do Regimento Interno 
do Senado Federal, seja submetido à deliberação da Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI), criada pelo Requerimento n° 20 I, de 2007, e aditada 
pelos Requerimentos nOs 217, de 2007, 1.324, de 2007, e 1.391, de 2008, 
com a finalidade de apurar a liberação, pelo Governo Federal, de recursos 
públicos para Organizações Não-Governamentais (ONGs) e para 
Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPS), pedido ao 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para que 
encaminhe à CPI, no prazo de 15 dias, relação das entidades abrangidas 
pelos arts. 37 a 39 da Medida Provisória n° 446, de 2008, discriminadas 
pelo artigo aplicável à respectiva situação. 

JUSTIFICAÇÃO 

A Medida Provisória n° 446, de 2008, resultou na renovação e 
na concessão originária automáticas de centenas de certificados de 
entidades beneficentes e de assistência social sem a devida verificação do 
preenchimento dos requisitos legais para obtenção dessa certificação. Essa 
decisão abrange, inclusive, entidades cuja certificação fora impugnada, em 
grau de recurso. 

A exposição, de motivos dessa Medida Provisória menciona 
que o Conselho Nacional de Assistência Social não tem condições para 
analisar o elevado número de pedidos que lhe são submetidos e propõe 
sanar essa deficiência com a transferência dessas competências para os 
Ministérios da Saúde, da Educação e do Desenvolvimento e Combate à 
Fome. Ao fazê-lo, todavia, não remete a esses Ministérios os processos em 
andamento; com um golpe de pena, extingue todos esses processos em 

i~ 

beneficio das entidades, sejam idôneas ou não. 

A certificação de que tratamos é reqUIsIto para o gozo de 
isenção de contribuições para a Seguridade Social. Não há sequer uma 
estimativa do montante que deixará de ser recolhido aos cofres públicos.. 

!ltIltI i/1r '; 
, ' . " ~l~J.Üf01~ 

Senado Fe~eral - Anexo II - Ala Senador Afonso Arinos - Gabinete n9 1- 70165-900 - Brasilía -1\L,,'
e-mai!: heracllto.fortes@senador.gov.br t~ÍYI ,,' 
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SENADO FEDERAL . 
Gabinete do Senador HERACLITO FORTES 

Pior, entidades que cometeram irregularidades e seriam obrigadas a 
recolher essas contribuições em caráter retroativo recebem o mesmo 
tratamento dispensado às entidades sérias, que se submetem aos requisitos 

"legais. Se a má conduta é premiada, a boa conduta é desestimulada. Essa 
atitude é de leniência, mais do que de tolerância. É a renúncia ao dever de 
controle que a mera existência de um processo de certificação pressupõe. 

Por essas razões, é imprescindível que venha ao exame desta 
Comissão a relação das entidades beneficiadas, para que se possam 

.. investigar melhor eventuais favorecimentos a entidades inidôneas em 
detrimento do interesse público. 

Sala das Sessões, 

Senador HERÁCLITO FORTES
 

Senado F.w@~.í&Anexo li - Ala Senador Monso Arinos - Gabinete n~ 1 - 70165·900 - Brasília - DF 
e·mai!: heraclito.fortes@senador.gov.br 
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SENADO FEDERAL 
Gabinete do Senador HERÁCLITO FORTES 

CPI-ONGS l 
i, DE 2009 

Requerimento ! 
IN° 263/09 

, . -~-~-j 
RequeIro, cornfunaamento rio art. 148 do Regimento Interno do 

Senado Federal, seja submetido à deliberação da Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) criada pelo Requerimento n° 20 I, de 2007, aditado pelos 
Requerimentos nOs 217, de 2007, 1.324, de 2007, e 1.391, de 2008, com a 
fmalidade de apurar a liberação, pelo Governo Federal, de recursos públicos 
para Organizações Não Governamentais (ONGs) e para Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPS), a apresentação de convite 
para que o Senhor PAULO CELSO DOS REIS GOMES, Presidente da 
Fundação Universidade de Brasília (FUBRA), compareça a esta Comissão 
para prestar informações sobre a implantação e funcionamento do novo 
Modelo Integrado de Gestão e Governança (SIGG) daquela entidade. 

JUSTIFICAÇÃO 

A Diretoria Executiva da Fundação Universidade de Brasília 
(FUBRA) encaminhou correspondência a esta Comissão informando sobre a 
implantação, por aquela entidade, de um novo Modelo Integrado de Gestão e 
Govemança, que, segundo o expediente, deverá tornar-se um marco na 
relação entre a Fundação de Apoio, a instituição apoiada e os órgãos de 
controle. 

Trata-se, sem dúvida, de tema diretamente vinculado às questões 
que são objeto dos trabalhos desta CPI, sendo, assim, fundamental que 
possamos' nos inteirar da questão. Desta forma, apresentamos o presente 
requerimento para convidar o Presidente da FUBRA para comparecer a esta 
Comissão para informar e debater com seus membros o novo Modelo de 
Gestão. 

Sala das Sessões, 

~ 
Senador HERÁCLITO FORTE~ubsecretarla de ApoiO às Comis~õ.e' 

E5pec~ais e p.slrlimeõ;s de Inqilent 
Receb)Ç!,ú em~ I 1..21252'1 

. Às ..Lj: ~ hora 

Irant Ribeiro dos Santos 
SecretArio de Comin.iia 

.senado Federal- Anexo II . Ala Senador Afonso Arinos - Gabinete 1 - 70165·900 - Brasília - DF 
e-mail: heraclito.fortes@senador.gov.br 
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SENADO FEDERAL 
Gabinete do S;.......... ~ .... ""_UG'D.Á.Cf_fT,.... "[;"t:\D~_""c-__ -'-"),
 

I, 

I
"CPI-ONGS 

;DE 2009Requerimento ,i N° 264/09 
I 

Requeiro, com mndamentonoart 1<18 do Regimento Interno do 

Senado Federal, a transferência para esta CPI, dos sigilos bancário, fiscal e, 

telefônico da ONO AGÊNCIA NACIONAL DE GESTÃO DE 
• A • 

RECURSOS PARA HILEIA AMAZONICA - ANGRHAMAZONICA, 

inscrita no ,CNPJ sob o número 07.061.140/0001-19, no período de julho de 

2007 a 0811112007. 

JUSTIFICAÇÃO 

,Embora seu objetivo social esteja' ligado à área ambiental, a 

entidade atuou como uma empresa de eventos, tendo recebido R$ 

2.485.160,00 dos Ministérios da Cultura e do Turismo para realizar uma festa, 

de reveillon em Brasília, no fmal de 2007, tendo contratado shows de 14 

bandas musicais e atrações típicas do carnaval de Paríntins-AM,como os bois 

Garantido e Caprichoso. 

De início, cabe ressaltar o descabimento por parte dos 

Ministérios que repassaram tamanha quantidade de dinheiro para uma festa de 

reveillon em Brasília, considerando que a cidade de Parintins recebeu menos 

que esse valor de repasses federais em todo o período sob investigacão da
 

€PI; qye vai de 1'999 a 2007,
 

No, endereço da entidade em Manaus funciona, uma loja. de
 

consertos de aparelhos eletrônicos, levando a suspeitas de que a entidade só
 

existe no papel. A Sra. Nair afirmou que, antes, possuía uma empresa de
 

ev.entos; reforçando a suspeita de que deu continUidade às, suas. atiyidades.
 
. . SUbsecretaria 

%5peCiais e;ai~ApOio às Com' 
, ecebido em 2, am~~ de In I 
As íJ:Z / ~ 

Senado Fedcral- Anexo lI· Ala Senador Afonso Arinos - Gabinete 1 - 70165'9lQ~1B~r~as~1~~~~~~~ 
e·mai!: heraclitoJortes@senador.gov.brlraoi 'R'b ' h, 
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SeCretárIo de cantos

ornlU'o 

ATUALIZADO EM 07.06.10, ÀS 14h50. 86



SENADO FEDERAL 
Gabinete do Senador HERÁCLITO FORTES 

eventos, reforçando a suspeita de que deu continuidade às suas atividades 

empresariais através de uma entidade sem fins lucrativos, que não recolhe 

impostos. 

o depoimento da representante entidade, Nair Queiroz Blair, não 

esclareceu os questionamentos dos Senadores sobre o emprego dos recursos, 

aumentando as dúvidas sobre superfaturamento. Confrontada com queixas de 

calote por parte de fornecedores do evento, alegou que as despesas não eram 

de responsabilidade da ONG, não esclarecendo a quem cabiam, bem como 

sobre a participação no evento do Governo do Distrito Federal, do Ministério 

do Turismo e do responsável formal pela entidade, suspeito de ser "laranja". 

Mesmo tendo alegado estar afastada da entidade que fundou, 

alegou que participou de uma ''vaquinha'' para cobrir custos do evento, 

reforçando as suspeitas de que era a efetiva responsável pela ONG. 

Assim, o presente requerimento faz parte de um conjunto que 

tem o objetivo de esclarecer a extensão da participação da ONG no reveillon 

de Brasília. 

Sala das Sessões, 

~ 

Senador HERÁCLITO FO TES 

Senado Federal- Anexo II . Ala Senador Afonso Arinos - Gabinete 1 - 70165-900 - Brasília .2 DF 
e·mail: heraclito.fortes@senador.gov.br 
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SENADO FEDERAL '. 
Gabinete do---------- -~ .",
 

: CPI-ONGS
 II 
l· Requerimento I ,DE 2009 

'N° 265/09 

L_____ -~ ~- -~., _.' .~ 
.Requeiro, com fundamento no art. 148 do Regimento Interno do 

Senado Federal, a transferência para esta CPI, dos sigilos bancário, fiscal e 

telefônico da Sra. NAIR QUEIROZ BLAlR, ligada à ONG AGÊNCIA 

NACIONAL DE GESTÃO DE RECURSOS PARA HILÉIA AMAZÔNICA 

- ANGRHAMAZÔNICA, inscrita no CPF sob o número 347.222.622-68, no 

período de julho de 2007 a 08/11/2007. 

JUSTIFICAÇÃO 

Embora seu objetivo social esteja ligado à área ambiental, a 

entidade atuou como uma empresa de eventos, tendo recebido R$ 

2.485.160,00 dos Ministérios da Cultura e do Turismo para realizar uma festa 

de reveillon em Brasília, no final de 2007, tendo contratado shows de 14 

bandas musicais e atrações típicas do carnaval de Parintins-AM, como os bois 

Garantido e Caprichoso. 

De início, cabe ressaltar o descabimento por parte dos 

Ministérios que repassaram tamanha quantidade de dinheiro para uma festa de 

reveillon em Brasília, considerando que a cidade de Parintins recebeu menos 

que esse valor de repasses federais em todo o período sob investigacão da 

CPI, que vai de 1999 a 2007. 

No endereço da entidade em Manaus funciona uma loja de 

consertos de aparelhos eletrônicos, levando a suspeitas de que a entidade só 

existe no papel. A Sra. Nair afirmou que, antes, possuía uma empresa de 

eventos, reforçando a suspeita de que deu continuidade às suas atividades 

Senado Federal - Anexo Jl - Ala Senador Afonso Arinos - Gabinete 1 - 70165-900 - Brasllia - DF 
e-mail: heraclito.fortes@senador.gov.br 
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SENADO FEDERAL 
Gabinete do Senador HERACLITO FORTES 

empresariais através de uma entidade sem fins lucrativos, que não recolhe 

impostos. 

o depoimento da representante entidade, Nair Queiroz B1air, não 

esclareceu os questionamentos dos Senadores sobre o emprego dos recursos, 

aumentando as dúvidas sobre -superfaturamento. Confrontada com queixas de 

calote por parte de fornecedores do evento, alegou que as despesas não eram 

de responsabilidade da ONG, não esclarecendo a quem cabiam, bem como 

sobre a participação no evento do Governo do Distrito Federal,do Ministério 

do Turismo e do responsável formal pela entidade, suspeito de ser "laranja". 

Mesmo tendo alegado estar afastada da entidade que fundou, 

alegou que participou de uma "vaquinha" para cobrir custos do' evento; 

reforçando as suspeitas de que era a efetiva responsável pela ONG. 

Assim, a transferência dos sigilos afigura-se como o único meio 

de dar continuidade às investigações com o propósito de conhecer o paradeiro 

dado aos recursos.públicos.. 

Sala das Sessões, _ 

Senador H~LITO FORT 

---------_.--

Irani Ribeiro dos Santo 
SecretárlQ de;, ÇQ.,.,i~siio 
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N° 266/09 

-~- . -~ - ....... -----.---...!
 

Requeiro, com fundamento no §3° do Ht. 58 da 

Constituição Federal, combinado com as disposições da Lei nO 1.579/52 

e do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação para depor em 

reunião desta Comissão Parlamentar de Inquérito, o senhor Rosemberg 

Pinto, assessor especial do presidente da PETROBRAS. 

Sala das Comissões, 

l/'..~ 

Senador Heráclito Fortes 

S~bse:c~etand de APOio às Comissões
 
E... pec~aIS e P9.r~01en.tHes fi bOuérito
 
~eceblym_il-_"_IU L Cf 
As : Q~ljf,horas. 

Iranl Ribeiro dos Santos
 
Sc!cretirlo de (;orniss,!jo
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JUSTIFICATIVA 

Matéria veiculada pelo jornal Folha de São Paulo no dia 16 

de abril de 2009, informa que a PETROBRAS contratou uma ONG ligada 

ao Partido dos Trabalhadores - PT, a Associação de Apoio e Assessoria a 

Organizações Sociais do Nordeste - l\ANOR, para gerenciar verba no 

valor de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) destinados 

ao financiamento dos festejos de São João em 26 munieipios do interior 

do Estado da Bahia. 

O elo entre a AANOR e o PT é a senhora l\ldenira da 

Conceição Sena, presidente da ONG, vice-presidente estadual e 

funcionária da liderança daquele partido na Assembléia Legislativa da 

Bahia. 

Segundo relatos de prefeitos e ex-prefeitos do Interior do 

estado ouvidos pelo jornal, os gestores municipais foram procurados 

pelo senha!, Rosemberg Pinto, que negociava as cotas de patroeinio sob 

o compromisso de que seriam contratadas as empresas por ele indicadas 

para a execução do contrato. 

Esta Comissão Parlamentar de Inquérito deve investigar, 

para cumpra os objetivos para os quais foi criada, o uso politieo de 

dinheiro público e o tráfico de influência apontados pela mencionada 

reportagem. Para tanto, o primeiro passo é ouvir o depoimento com as 

explicações do senhor Rosemberg, dando-lhe, inclusive, a chance de se 

defender das acusações feitas por tão respeitado jornal. 

Senado Federal- Anexo 11 - Ala Senador Afonso Arinos - Gabinete 1 - 70165-900 - Brasília - DF 
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I Requerimento
 

L_~__N° 267/09~i\'
 

Requeiro, com fundamento no §3° do art. 58 da 

Constituição Federal, combinado com as disposições da Lei na 1.579/52 

e do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação para depor em 

reunião desta Comissão Parlamentar de Inquérito, a senhora Aldenira da 

Conceição Sena, vice-presidente do diretório estadual do Partido dos 

Trabalhadores na Bahia, funcionária do gabinete do líder do Partido dos 

Trabalhadores na Assembléia Legislativa e presidente da Associação de 

Apoio e Assessoria a Organizações Sociais do Nordeste - AANOR. 

Sala das Comissões, 

Senador Heráclito 

•
 

Subs~c~elaria de Apoio às Comissões 
EspecIaiS e~'ent,Rzs de I '.
~ecebj90 ~m . I (j. ~ento 

As .43. ~ . horas. 

Iranl Ribeiro dos Santos 
SecreUrlo d'e 'omi;aõ5ã" 
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JUSTIFICATIVA 

A senhora Aldenira da Conceição Sena, além de vlce

presidente estadual do PT na Bahia e funcionária da liderança do partido 

na assembléia, é presidente da ONG AANOR, 

Segundo matéria veiculada pelo jornal Folha de São Paulo 

no dia 16 de abril de 2009, a entidade dirigida pela senhora Aldenira foi 

contra tada pela PETROBRAS para gerenciar verba no valor de R$ 

1.400,000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) destinados ao 

financiamento dos festejos de São João em 26 municípios do interior do 

estado da Bahia, 

A, promíscua re.lação existente entre a J'ETROBRAS e a 

ONG AANOR evidencia a malversação de dinheiro público, assim 

podendo ser entendida a politização de seu uso, 

Essa politização acontece quando uma empresa pública 

presidida por um membro de determinado partido contrata, sem 

licitação, çntidade dirigida por outro membro do mesmo partido, para 

gerir volumosa quantia de dinheiro público destinada a financiar festejos 

tradicionais, com forte apelo popular e eleitoral no estado natal de 

ambos os presidentes, tanto o da estatal como a da ONG. 

Senado Federal- Anexo II - Ala Senador Afonso Arinos - Gabinete 1- 70165-900 -'Brasília - DF 
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Revelada esse desvio de finahdade do dinheiro público, é 

dever desta Comissão Parlamentar de Inquérito investigar a fundo e, se 

for O caso, encaminhar o pedido de indiciamento dos responsáveis. Para 

que ISSO possa acontecer, é imprescindível ouvir O depoimento da 

senhora Aldenira, para que ela preste os esclarecimentos que os 

membros da Comissão entenderem necessános e também possa se 

defender das acusações que lhe são feitas. 
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Comissão Parlamentar de Inquérito - ONGs
 
Senad;, !. - CPI- ONGS'" . ~ ~01, de 2007)
 

Requerimento

RE ~;- N° 21lRIO() í " .ide 2009.
 

I 

I 

--~ -Requer informações do Governo do 
Distrito FederaL 

Requeiro, nos termos do § 30 do artigo 58 da Constituição Federal, e do 
Regimento do Senado Federal art.148 as seguintes informações sobre a 
festa de réveil10n do final de 2007, executadas pelo Governo do Distrito 
Federal. 

1- O Governo do Distrito Federal assinou convênio com a Agência 
Nacional de Gestão de Recursos para Hiléia Amazônica 
Angrhamazônica, CPNJ 07.061.140/0001-19? 

2- Se positivo, qual o objetivo do convênio? 

3- Qual o valor do convênio? 

4- Como foi a execução do convênio? 

5- Foi feita prestação de contas? 

6- O Governo do Distrito Federal realizou pagamentos para à 
referida entidade e/ou à terceiro com o objetivo de realizar a 
festa? 

7- Solicitamos a listagem dos pagamentos. 

8- Solicitamos o encaminhamento para esta Comissão de Inquérito 
de cópia do convênio, bem como, da prestação de conta 
apresentada pela entidade. 

JUSTIFICAÇÃO 

Em depoimento realizada nesta Comissão de Inquéritono dia 
22 de abril de 2009, a sra. Nair Queiroz Blair ligada a entidade Agência 
Nacional de Gestão de Recursos para Hiléia Amazônica - Angrhamazônica 
em suas respostas a respeito da realização do réveil10n do final de 2007, 
afirmou que parte das despesas foram pagas pelo Governo do Distrito

Subse.(~etafÍa de Apoio às Comissões 
Espec:als e p~r~~s dl' Ing,ltérito 
Recebido em 'li? f L"-OO, 

Às .i.O:~dhoras. 
Iranl Ribeiro dos Santos 

Se.:rl!t'rlo (1~ r.grt1io~;:j[' 
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S.: ".'.,·.CPI-,~NGS : 
I 
I Requerimento 
i N0 2flQIOQ'. 

_-.,ino201,de2007) 

i. 
'," :' de 2009. 

~ -~-~-, -~,-- -Requer ao Ministério da Cultura cópia do 
convênio assinado com Agência Nacional 
de Gestão de Recursos para a Hiléia 
Amazônica- Angrhamazônica , siafi n° 
611249 no valor de R$ 2.185.160 em 
28/12/2007. 

Requeiro, nos termos do § 3° do artigo 58 da Constituição Federal, a cópia 
do convênio assinado entre o Ministério da Cultura e a Agência Nacional 
de Gestão de Recursos para a Hiléia Amazônica - siafi nO 611249.. 

JUSTIFICAÇÃO ! 
" 

De acordo com os termos do requerimento nO 20 I, de, 2007, o 
objetivo da CPI é "apurar, no prazo de cento e vinte dias, a liberação, pelo 
Governo Federal, de recursos públicos para organizações não 
governamentais - ONGs - e para organizações da sociedade civil de 
interesse público - OSCIPs, bem como a utilização, por essas entidades, 
desses recursos e de outros por elas recebidos do exterior, a partir do ano de 
1999 até o ano de 2006". 

Em depoimento nesta Comissão a Sra.Nair Queiroz Blair, ligada a 
Agência Nacional de Gestão de Recursos para a Hiléia Amazônica 
Angrhamazônica, relatou as atividades realizadas pela entidade na festa de 

,reveil10n no final de 2007 que foram objeto do convênio. Em resposta aos 
questionamentos dos Senadores, a Sra. Nair entrou em contradições sobre 
a execução do referido convênio. O envio da cópia do convênio para está 
Comissão tem o objeto de ajudar as investigações. 

Sala da Comissão, 27 de abril de 2009. 

(

..... / ~ INÁCIO ARRUCA PCdoB-CE 
----0(/-7 

fi' 
r, 

"J 

f' 

SUbS12ÚE'ldna de A - . ~~ 
EspeCiais e P9.rJ4JT1e~~O as comissõe" 
~ecebid9 e~l.E::LJJ!!L /M').9}(ér~t 
As 40. S8 ,-7 l!i 

- horas 

lranl Ribeiro dos Sant 
SeCret.rlo d. r.. . _ OS 

_"'IClÇ9& 

", 
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Federal, assim como a indicação da contratação das bandas musicais que 
participaram da festividades. 

Para a realização destas festividades foi assinado convênio 
com o Ministério da Cultura no valor R$ 2.485.160,00 com a participação 
de 14 bandas musicais, queima de fogos de artificio e atrações típicas do 
carnaval de Parintins-AM, podendo haver pagamento em duplicidade pelas 
mesmas atividades. 

As informações do Governo do Distrito Federal são de grande 
importância para esta Comissão que realiza o trabalho de investigar o uso 
dos recursos públicos por ONGs. 

Sala da Comissão, 27 de abril de 2009 

(/ 
'~ ~ ,. 

Senador INÁCIO ARRUDA - PCdoB-CE 
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