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Prezado Senhor:

Pelo presente instrumento, estamos encaminhando copias da Ata e do
Relatório Final desta Comissão Parlamentar de Inquérito, bem como cópias, relatadas em
anexo, de toda documentação produzida e recebida ao longo do período em que a citada
Comissão desenvolveu seus trabalhos.
Cumpre-me ressaltar que, todas a atividades executadas foram aprovadas por
unanimidade por todos os membros da CPI, devendo o supramencionado Relatório Final ,
ser submetido à discussão e votação pelo Plenário da Câmara Municipal.

Atenciosamente

ANTONIO
C'-~

.

~E ARAÚJO

Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito
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Ata da Reunião final da Comissão
Parlamentar de Inquérito - C.P.I ..,
instituída através da Resolução 009, de 27
de novembro de 1998, da
Câmara
Municipal de São Gabriel da Cachoeira ,
Estado do Amazonas, para apurar denúncia
popular, feita pelo senhor Hélio Xavier
Pereira, contra o senhor Chefe do Poder
Executivo, Senhor AMIL TON BEZERRA
GADELHA, acusado de praticar infração
político administrativa. De acordo com o
conteúdo da denúncia, existem fortes
indícios e suspeitas de irregularidades
ocorridas
no exercício dos convênios
celebrados com o Município de São Gabriel,
Poder
Executivo
e
vários
órgãos
públicos(Estadual e Federal) durante a
gestão do Prefeito Amilton Bezerra
Gadelha.
Aos sete dias do mês de abril do ano de hum mil, novecentos, noventa e nove,
às 20 horas e trinta minutos, no prédio da Câmara Municipal de São Gabriel
da Cachoeira, reuniu-se a C.P.I., instituída pela Resolução 009, de 27 de
novembro de 1998, com a presença de todos os seus membros: Vereador
Antonio Cardoso de Araújo, Athair lgnácio Cardoso e a vereadora Marilene
de Andrade França. Sob a presidência do vereador Antonio Cardoso de
Araújo, foi aberta a reunião, comunicando-se aos demais membros que seu
objetivo principal é receber, discutir e votar o relatório final e conclusivo da
C.P.I., a ser apresentado, na forma regimental, pelo Relator da Comissão,
vereador Athair lgnácio Cardoso. Em seguida, o vereador presidente da C.P.1,
passou a palavra ao vereador relator que apresentou seu relatório, nos termos
ora transcritos.Relatório final da C.P.I. , instituída através da Resolução nº 009
,de 27 de Novembro de 1.998. 1. Considerações Gerais .
Providenciada a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI), na forma da Resolução em epígrafe, o Senhor Presidente da Comissão
resolveu adotar, com a aprovação de todos os seus membros, as seguintes
providências:
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a) determinou a imediata notificação do Sr. Prefeito Municipal,
através do Oficio nº 001- GPCPI, de 1 O de dezembro de 1998,
comunicando-lhe a instalação da CPI, bem como informou-lhe
de todos os seus objetivos;
b) solicitou do Prefeito Municipal, através do Oficio 002/98GPCPI, de 20 de dezembro de 1998, informações detalhadas
sobre os convênios relacionados no anexo do mesmo e objeto
da investigação parlamentar;
e) solicitou do Secretário de Educação do Estado, através do
Oficio 003/98-GPCPI, datado de 22 de dezembro de 1998, a
prestação de contas dos convênios 011/98-SEDUC, 020/98SEDUC e 022/98.!SEDUC;
d) solicitou ao Supervisor Geral de Programas em Áreas
Estratégicas, através do Oficio 004/98-GPCPI, datado de 22 de
dezembro de 1998, a prestação de contas do convênio/96P AF /SAE;
e) solicitou do Secretário de Planejamento e Coordenação Geral
do Estado, através do Oficio 005/98-GPCPI, datado de 22 de
dezembro de 1998, a prestação de contas dos convênios
076/98-SEPLAN e 137/98-SEPLAN;
f) solicitou da Secretaria de Assistência Social do Estado, através
do Oficio 006/98-GPCPI, de 22 de dezembro de 1998, a
prestação de contas do convênio 122/97-Fundo de Assistência
Social do Estado;
g) solicitou do Diretor de Programas Assistenciais do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, através do Ofício
007 /98-GPCPI, de 22 de dezembro de 1998, a prestação de
contas do convênio 6306/97;
h) solicitou do Superintendente da Secretaria Estadual de Saúde,
através do Ofício 008/98-GPCPI, de 22 de dezembro de 1998,
a prestação
de contas dos convênios
nº 067 /97Superintendência
Estadual
da Saúde e nº 088/97Superintendência Estadual de Saúde;
i) solicitou do Prefeito Municipal, através do Ofício 009/99G PCPI, de 13 de janeiro de 1999, cumprimento do Ofício
002/98, que - em seu conteúdo - solicitava a prestação de
contas dos convênios supracitados;
j) solicitou do Prefeito Municipal, através do Oficio O 10/99GPCPI, de 20 de janeiro de 1999, urgência no envio das
cópias autenticadas das prestações de contas;
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k) solicitou ~ ·Prefeito Municipal, através do Oficio 011/99GPCPI, datado de 25 de janeiro de 1999, a substituição da
cópia da prestação de conta enviada à CPI, em virtude da
mesma estar incorreta;
1) solicitou do Senhor José Ribamar do Carmo Matos, através
do Ofício 012/99-GPCPI, de 23 de fevereiro de 1999, sua
presença junto, à CPI dos convênios, para prestar depoimento;
m) solicitou o Senhor Hamilton Assunção, através do Ofício
O 13/99-GPCPl, de 23 de fevereiro de 1999, sua presença junto
à CPI dos convênios para prestar depoimento;
n) solicitou o Senhor Antônio Henrique Leão, através do Oficio
014/99-GPCPI, de 23 de fevereiro de 1999, sua presença,
junto à CPI dos convênios, para prestar depoimento;
o) solicitou do Senhor Francisco Ferreira Batista, através do
Ofício O 15/99-GPCPI, de 23 de fevereiro de 1999, sua
presença, junto à CPI dos convênios, para prestar depoimento;
p) solicitou do Senhor Eduardo da Silva Gomes, através do
Oficio 016/99-GPCPI, de 23 de fevereiro de 1999, sua
presença, junto à CPI dos convênios, para prestar depoimento;
q) solicitou do Senhor Euclides de Lima, através do Oficio
O 17 /99-GPCP 1, de 23 de fevereiro de 1999, sua presença, para
prestar depoimento, junto à CPl dos convênios;
r) solicitou do Senhor Alexandre da Cunha Amorim, através do
Oficio 018/99-GCCPl, de 23 de fevereiro de 1999, sua
presença, junto à CPI dos convênios, para prestar depoimento;
s) solicitou do Senhor Otávio J. Gama Pereira, através do Oficio
019/99-GPCPI, de 24 de 24 de fevereiro de 1999, sua
presença, para prestar depoimento, junto à CPI dos convênios;
t) solicitou do Senhor Carlos Antônio Morais dos Santos, através
do Oficio 020/99-GPCPI, de 24 de fevereiro de 1999, sua
presença, junto à CPI dos convênios, para prestar depoimento;
u) solicitou do Senhor Carlinhos de Souza Dias, através do
Ofício 021/99-GPCPI, de 24 de fevereiro de 1999, sua
presença, junto à CPI dos convênios, para prestar depoimento;
v) solicitou do Senhor Fernando Osvaldo Cunha, através do
Oficio 022/99-GPCPI, de 24 de fevereiro de 1999, sua
presença, junto à CPI dos convênios, para prestar depoimento;
w) solicitou do Senhor Marcos André F. Barros, através do Oficio
023/99-GPCPI, datado de 25 de fevereiro de 1999, sua
p~esença, junto à CPI dos convênios, para prestar depoimento;
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x) solicitou do Senhor do José Aroldo Xavier Bentinho, através

do Oficio 024/99-GPCPI, datado de 3 de março de 1999, sua
presença, junto à CPI dos convênios, para prestar depoimento;
y) solicitou do Senhor Jacó Justino dos Santos, através do Oficio
025/99-GPCPI, de 3 de março de 1999, sua presença, junto à
CPI dos convênios, para prestar depoimento;
z) solicitou do Senhor José Aroldo Xavier Bentinho, através do
Oficio 026/99-GPCPI, de 5 de março de 1999, sua presença,
junto à CPI dos convênios, para prestar depoimento;
aa)solicitou do Senhor Tiago Montalvo Cardoso, através do
Oficio 027/99-GPCPI, datado de 5 de março de 1999, sua
presença, junto à CPI dos convênios, para prestar depoimento;
bb) solicitou do Senhor Carlos Antônio Morais dos Santos,
através do Oficio 028/99-GPCPI, datado de 8 de março de
1999, sua presença, junto à CPI dos convênios, para prestar
depoimento;
cc) solicitou do Senhor Carlinhos de Souza Dias, através do
Oficio 029/99-GPCPI, de 8 de março de 1999, sua presença,
junto à CPI dos convênios, para prestar depoimento;
dd) solicitou do Senhor Marcos André F. Barros, através do
Ofício 030/99-CPCPI, d 8 de março de 1999, sua presença,
junto à CPI dos convênios, prestar depoimento;
ee) solicitou do Senhor Wellington Monte Freire, através do
Oficio 031/99-GPCPI, de 1 O de março de 1999, cópia dos
cheques supramencionados na conta corrente nº 44.740-4 Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira;
fl) solicitou o Senhor José Humberto Gadelha Mendonça, através
do Oficio 032/99-GPCPI, de 10 de março de 1999, cópia da
micro-filmagem do estrato bancário da conta corrente nº
600.014-5 - Prefeitura Municipal de Sâo Gabriel da
Cachoeira;
gg) solicitou da Senhora Aparecida Rodrigues da Silva, através
do Oficio 033/99-GPCPI, datado de 11 de março de 1999, sua
presença, junto à CPI dos convênios, para prestar depoimento;
hh) solicitou da Senhora Diana Medeiros Azoelos, através do
Ofício 034/99-GPCPI, de 11 de março de 1999, sua presença,
junto à CPI dos convênios, para prestar depoimento;
ii) reiterou ao Senhor Prefeito Amilton Bezerra Gadelha, através
do Oficio 035/99-GPCPI, de 1 O de março de 1999;·. a
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solicitação contida no Oficio 002/98-GPCPI, datado de 1 O de
março de 1999;
jj) solicitou da Senhora Maria Auxiliadora Leal, através do
Oficio 036/99-GPCPI, de 10 de março de 1999, cópia do
relatório de inspeção da reforma do Posto Médico Senador
Fábio Lucena;
kk) solicitou do Senhor Prefeito Amilton Bezerra Gadelha,
através do Oficio 03 7 /99-GPCPI, datado de 19 de março de
1999, sua presença, junto à CPI dos convênios, para prestar
depoimento;
li) solicitou da Senhora Aparecida Rodrigues da Silva, através do
Oficio 038/99-GPCPJ, de 22 de março de 1999, sua presença,
junto à CPI dos convênios, para prestar depoimento;
mm) solicitou do Senhor Pedro de Lima Menezes, através do
Oficio 040/99-GPCPI, de 22 de março de 1999, sua presença,
junto à CPI dos convênios, para prestar depoimento;
nn) solicitou do Senhor Eleomar Lima Menezes, através do
Oficio 041/99-GPCPI, de 22 de março de 1999, sua presença,
junto à CPI dos convênios, para prestar depoimento;
oo) solicitou do Senhor Ademir França Queirós, através do
042/99-GPCPI, de 22 de março de 1999, sua presença, junto á
CPI dos convênios para prestar depoimento;
pp) solicitou do Senhor Carlos Antônio Morais dos Santos segunda solicitação - através do Oficio 043/99-GPCPI, de 23
de março de 1999, sua presença, junto à CPI dos convênios,
para prestar depoimento;
qq) solicitou do Senhor Carlinhos de Souza Dias - segunda
solicitação - através do Oficio 044/99-GPCPI, de 23 de março
de 1999, sua presença,junto à CPI dos convênios, para prestar
depoimento;
rr) solicitou do Senhor Marcos André F. Barros, através do Oficio
045/99-GPCPI, de 23 de março de 1999, sua presença, junto à
CPI dos convênios, para prestar depoimento;
ss) solicitou do Senhor Tiago Montalvo Cardoso, através do
Oficio 046/99-GPCPI, de 24 de março de março de 1999, sua
presença, junto à CPI, para prestar depoimento;
tt) solicitou da Senhora Maria Auxiliadora Leal, através do
Oficio 048/99-GPCPI, de 25 de março de 1999, sua presença,
junto à CPI dos convênios, para esclarecimentos a respeito da
existência de coletes salva-vidas, na Secretaria de Saúde;
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uu) solicitou do Senhor José Humberto Gedelha Mendonça,
através do Oficio 049/99-GPCPI, datado de 26 de março de
1999, cópia de cheques, da conta corrente nº 420027-6,
supramencionado no referido oficio;
vv) solicitou do Senhor Presidente do Tribunal de Contas do
Estado do Amazonas, através do Oficio 049/A/99-GPCPI, de
25 de março de 1999, prestação de contas do convênio 137/97SEPLAN;
ww) solicitou do Senhor Prefeito Municipal, através do Oficio
050/99-GPCPI, datado de 26 de março de 1999, sua presença,
junto à CPI dos convênios, para prestar depoimento;
xx) solicitou do Senhor Ademir França Queiroz, através do
Oficio 051/99-GPCPI, de 26 de março de 1999, sua presença,
junto à CPI dos convênios para prestar depoimento;
yy) solicitou do Senhor Pedro Lima Menezes, através do Oficio
052/99-CPCPI, de 26 de março de 1999, sua presença, junto à
CPI dos convênios, para prestar depoimento;
zz) solicitou do Senhor Eleomar Lima Menezes, através do Oficio
053/99-GPCPI, de 26 de março de 1999, sua presença, junto à
CPI dos convênios, para prestar depoimento;
aaa) solicitou do Senhor Marcos André F. Barros, através do
Oficio 054/99-GPCPI, datado de 26 de março de 1999, sua
presença, junto à CPI dos convênios, para prestar depoimento;
bbb) solicitou do Senhor Sérgio Ronaldo Cordeiro, através do
Oficio 055/99-GPCPI, datado de 26 de março de 1999, sua
presença, junto à CPI dos convênios, para prestar depoimento;
ccc) solicitou do Senhor Sávio Assunção da Cruz Miguel,
através do Oficio 056/99-GPCPI, datado de 26 de março de
1999, sua presença, junto à CPI dos convênios, para prestar
depoimento;
ddd) solicitou do Senhor Carlinhos de Souza Dias, através do
Oficio 057/99-GPCPI, de 26 de março de 1999, sua presença,
junto à CPI dos convênios, para prestar depoimento;
eee) solicitou do Senhor Carlos Antônio Morais dos Santos,
através do Ofício 058/99-GPCPI, de 26 de março de 1999, sua
presença, junto à CPI dos convênios, para prestar depoimento;
fff)

solicitou da Senhora Janice Alves Ferreira, através do
Oficio 059/99-GPCPI, de 29 de março de 1999, a
comprovação da veracidade do nº do CPF do Senhor Marcelo
Albuquerque;
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ggg) solicitou da Senhora Maria das Graças Otero Gonçalves,
através do Oficio 060/99-GPCPI, de 30 de março de 1999,
informações sobre possíveis pendências ( débitos ) da
Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira, com
relação ao convênio Pró-Cidadão;
hhh) solicitou do Senhor Promotor de Justiça da Comarca de São
Gabriel da Cachoeira, através do Oficio 061/99-G PCPI,
datado de 30 de março de 1999, o direito de resposta no
Jornal, editado pela Prefeitura Municipal;
iii) solicitou do Senhor Presidente da Câmara Municipal de São
Gabriel da Cachoeira, através do Oficio 062/99-GPCPI, de 29
de março de 1999, o envio de cópia do depoimento feito junto
à CPI dos convênios, pelo Senhor Fernando Cunha,
representante da FOC - Engenharia, à Secretaria de Controle
Externo do Tribunal de Contas da União, no Estado do
Amazonas;
jjj) solicitou do Senhor Prefeito Municipal, através do Oficio
063/99-GPCPI ( recusado pelo mesmo ), de 31 de março de
1999, sua presença, junto à CPI dos convênios, para prestar
depoimento;
kkk) notificou judicialmente, através de seu advogado, o Prefeito
Municipal, em função da recusa do mesmo em enviar as
prestações de contas relativas aos convênios objetos da
investigação realizada pela CPI dos convênios. Todas as
providências anteriormente descritas foram tomadas por
decisão unânime dos membros da Comissão Parlamentar de
Inquérito.

r-

2. INFORMAÇÕES RECEBIDAS E PROVAS COLHIDAS.

A C.P.l., no exercício de suas funções,
informações e recolher provas através de depoimentos e
lhe foram encaminhados, o que permitiu que todos
firmassem convicção a respeito dos fatos investigados e
parlamentar instaurado.

conseguiu receber
de documentos que
os seus membros
objeto do inquérito
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Foram recebidos os seguintes documentos:
a) cópia da prestação de contas referente à primeira parcela do
convênio 076/97 -SEPLAN - PID no valor de R$ 42.000,00,
através do oficio 1479/97 /GPC SEPLAN;
b) cópias das passagens aéreas, pagas pela prefeitura local, pagas
ao senhores: Ednor Pacheco - cunhado do Prefeito, e
Fernando
Cunha
proprietário
da
firma
FOC
ENGENHARJA;
e) cópia da prestação de contas referente à segunda parcela do
convênio 076/97 -SEPLAN - PID no valor de R$53.500,00,
através do ofício 08451/98-GPC SEPLAN;
d) cópia da prestação de contas da parcela única do convênio
137/97 - SEPLAN - PID, através do ofício 1099/98 - GPC
SEPLAN;
e) ofício 002/99 GPSGC, colocando, à disposição da CPI
as prestações de contas dos convênios relacionados e
investigados pela Comissão; ofício O 103/99 GSEAD comunicando à CPI a localização exata das prestações de
contas dos convênios 067/98 e 137/98 SEPLAN;
f) cópia da prestação de contas da parcela única de R$25.00,00
do convênio 137/97 GPC SEPLAN;
g) ofício do 006/99 - GPSGC - informando à CPI, sobre os
custos das cópias solicitadas;
h) ofício 009/99 - GPSGC - comunicando à CPI, sobre o envio
das cópias das prestações de contas dos seguintes convênios:
076/97 SEPLAN - PID e 122/97 - FAS AÇÃO
CONTINUADA;
i) oficio O 10/99 GPSGC - encaminhando cópias das prestações
de contas dos seguintes convênios: 088/97 - Superintendência
Estadual da Saúde, 20/98 - SEDUC(primeira e segunda
parcela) e 122/97 - Fundo de Assistência Social do Estado;
j) oficio O 11/99 GPSGC - encaminhando cópia da prestação de
contas
dos
seguintes
convênios:
076/97
SEPLAN
PID(segunda parcela) e 11/98 SEDUC - (primeira e segunda
parcela);
k) cópia da procuração, outorgando ao senhor Dr.Francisco
Rodrigues Balieiro, poderes para representar o Prefeito local,
durante todos os trabalhos da CPI;

. l?
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1) cópia da solicitação, do senhor Dr. Francisco Rodrigues
Balieiro , dando ciência da necessidade de ter em mãos vários
documentos relativos 'a CPI dos convênios;
m) oficio 028/99 - GPSGC , encaminhando cópia das prestações
de contas dos seguintes convênios: 096 - PAF(SAE) e 067/97
- Superintendência Estadual de Saúde;
n) oficio 030/99 -GPSGC, encaminhando cópia da prestação de
contas do convênio 067/97( primeira parcela)
Superintendência Estadual de Saúde;
o) ofício 036/99 GPSGC - encaminhando cópias do convênio
6.306/97 - FNDE parcela única;
p) ofício 038/99 GPSGC - comunicando a impossibilidade do
senhor Vice Prefeito de comparecer junto à CPI para prestar
depoimento;

q) ofício 031/99 SEC.OBRAS/PMSGC, comunicando
a
impossibilidade, do senhor
Secretário de Obras, de
comparecer junto à CPI para prestar depoimento;
r) ofício 004/99 - SEFIN/PMSGC - comunicando a
impossibilidade, do senhor
Secretário de Finanças do
Município, de comparecer junto 'a CPI, para prestar
depoimento;
s) oficio 005/99 SEFIN/PMSGC, comunicando a impossibilidade
do senhor Marcos André F.Barros de comparecer junto à CPI,
para prestar depoimento;
t) ofício 014/99 SEMSA/PMSGC - comunicando
a
impossibilidade de enviar cópia do documento solicitado pela
CPI·

'

u) ofício 050/99 - GPSGC - comunicando a impossibilidade , do
senhor Prefeito Municipal, de comparecer, junto à CPI, para
prestar depoimento;
v) ofício S/N - 99 , comunicando a impossibilidade do senhor
Pedro de Lima Menezes, de comparecer , junto à CPI, para
prestar depoimento;
w) oficio S/N - 99 , comunicando a impossibilidade do senhor
Ademir França Queiroz, de comparecer junto 'a CPI, para
prestar depoimento;
x) oficio S/N - 99 , comunicando a impossibilidade do senhor
Eliomar Lima Menezes, de comparecer junto à CPI, para
prestar depoimento;
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y) ofício
006/99
-SEFIN/PMSGC
comunicando
a
do senhor Secretário de Finanças do
impossibilidade
Município, de comparecer junto à CPI, para prestar
depoimento;
z) oficio
033/99
GSMO/PMSGC,
comunicando
a
impossibilidade, do senhor Secretário de Obras do Município,
de comparecer junto à CPI, para prestar depoimento;
aa) oficio 053/99 GPMSGC - comunicando a impossibilidade, do
senhor Vice Prefeito, de comparecer junto à CPI, para prestar
depoimento;
bb) oficio 057 /99 GPMSGC - comunicando a impossibilidade,
do senhor Prefeito Municipal, de comparecer junto à CPI,
para prestar depoimento;
cc) ofício 306/99 GCALPC/DIAFI/FNDE,
encaminhando cópia
da prestação
de contas do convênio 6306/97, conforme
solicitação feita ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação; e
dd) oficio 063 - GPCPI -, constando, no corpo do citado oficio,
a recusa do senhor Prefeito, feita através de seu Chefe de
Gabinete, em comparecer junto à CPI, para prestar
depoimento.

.n

A Comissão Parlamentar de Inquérito, no intuito de coletar
provas materiais, ouviu os depoimentos das seguintes pessoas: José Haroldo
Xavier Bentinho - Ex- secretário de saúde - Aparecida Rodrigues da Silva Ex- secretaria de ação social - Carlos Antonio de Moraes dos Santossecretário de finanças - , Carlinhos de Souza Dias - secretário de obras -,
Fernando Oswaldo Cunha - proprietário da FOC ENGENHARIA - , José
Ribamar do Carmo Matos - sub empreiteiro de obras - , Hamilton Assunção,
sub empreiteiro de obras- , Francisco Ferreira Batista - sub empreiteiro de
obras -, Eduardo da Silva Gomes - Sub empreiteiro de obras -, Euclides de
Lima - sub empreiteiro de obras -, Alexandre da Cunha Amorim - sub
empreiteiro de obras - , Otávio Jeremias Pereira da Gama- Ex- funcionário da
Prefeitura - , Marcos André F. Barros - funcionário da Prefeitura e membro da
Comissão de licitação do município - , Jacó Justino dos Santos - sub
empreiteiro de obras -, José Ribamar do Carmo Matos- sub empreiteiro de
obras - , Diana Medeiros Azuelos - comerciante participante da licitação
referente ao. convênio 6306J9,,7-.
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3. APRECIAÇÃO
CONVICÇÃO.

DAS PROVAS -

ELEMENTOS

DE

A Comissão Parlamentar de Inquérito, em função da gravidade
dos fatos apurados até então e diante da convicção formada entre seus
membros, alicerçada nas provas colhidas durante os trabalhos da investigação
parlamentar, apurou e constatou a existência de uma série de irregularidades
administrativas e crimes praticados pelo Senhor Chefe do Poder Executivo
Municipal, Amilton Bezerra Gadelha, na gestão e execução dos convênios que
foram objeto da criação, instalação e efetivamente investigados pela CPI.

CONVÊNIO Nº 096/97-SPP-SAE/PREFEITURA.

Ressalte-se, desde logo,
celebrado pela Prefeitura Municipal
Secretaria de Assuntos Estratégicos
gerenciamento e execução revelam
tipificações e espécies.

o Convênio nº 096/97-SPP-SAE,
de São Gabriel da Cachoeira com a
da Presidência da República, cujo
a ocorrência de crimes de várias

Verifica-se a primeira violação da lei com a mais completa
subversão do processo licitatório, todo ele eivado de fraudes, as mais absurdas
e intoleráveis.
A licitação, para a execução da obra prevista no convênio sob
análise, mostra-se cheia de irregularidades, sem a menor obediência aos
procedimentos legais estabelecidos e previstos na Lei de Licitações.

r:

O processo de concorrência foi inteiramente montado e
adredemente preparado para que nele saísse vencedora a empresa FOC ENGENHARIA COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO E
REPRESENTAÇÕES L TDA., como revela em todas as letras o
depoimento de seu proprietário, FERNANDO OSWALDO CUNHA.
Vale transcrever alguns trechos de suas declarações, que ilustram
essa verdade de forma incontestável, a seguir.
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Diz o Senhor Fernando Oswaldo Cunha que:
"Tomou conhecimento da existência do projeto da construção
das dez escolas ... através do cunhado do prefeito Amilton Gadelha,
senhor Ednor Pacheco ... e em seguida levou o prefeito até o escritório da
firma FOC, no mês de novembro de 1997, o qual ficou acertado que o
mesmo iria contatar com a empresa da época do início da construção ...".
Perguntado sobre quem teria convidado sua empresa para
participar do processo licitatório, respondeu:
"Que na primeira visita que o prefeito fez ao escritório da
FOC, solicitou a documentação da empresa e dos sócios para que fosse
providenciado em São Gabriel da Cachoeira o processo licitatório ...".
E, acrescentou ainda sobre o mesmo assunto, de forma
definitivamente esclarecedora:
" ... que foi entregue toda sua documentação para o prefeito e
o mesmo fez todo o processo da licitação tudo com data retroativa ...".
Sobre a participação de outras empresas no processo licitatório,
afirmou:
"Que o prefeito iria procurar mais duas empresas e salientou
ainda que o prefeito garantiu que o preço da firma FOC seria o menor
preço ...."
A respeito do preço da obra que foi oferecido por sua empresa,
disse:
"Que o próprio prefeito deu o valor do convênio e que o
prefeito fez todo o processo da licitação em cima da firma FOC a portas
fechadas (e que o declarante) elaborou ele próprio a pedido do prefeito
em seu gabinete na Prefeitura a planilha de custo e o senhor prefeito
mandou digitar tudo em cima do valor da SAE ...".
"E que somente ele (o declarante, proprietário da FOC)
juntamente com o prefeito", sabiam do valor do convênio e da respectiva
contrapartida da Prefeitura. de São Gabriel, não sendo, portanto, do
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conhecimento de mais ninguém, em especial de qualquer outra empresa
potencialmente concorrente.

Com relação à construção das escolas do Convênio e da
Licitação, e ao ser indagado se as obras teriam sido executadas por sua
empresa ou através de outros empreiteiros ou sub-empreiteiros de São Gabriel
ou de outros locais, respondeu:
"Que não foram executadas pela FOC, após alguns meses
depois de vários contatos feitos pelo engenheiro da firma com o prefeito
no mês de março, é que o prefeito relatou que havia decidido fazer a
construção das escolas com recursos da Prefeitura, pois, o mesmo
declarou que o recurso do Convênio era pouco e as dificuldades eram
grandes, pois a Prefeitura oferecia melhor estrutura para execução da
obra e que o engenheiro não se preocupasse com relação às custas da
execução da obra que o próprio prefeito custearia ... ".

E ainda acrescentou que:
"Que desconhece todo o processo de contratação dos subempreiteiros, pois a partir desse momento sentiu que o prefeito já o havia
excluído do processo ... ".
E que, como "ganhara"

a licitação, teria que pelo menos
contratar a execução da obra através de sub-empreiteiros, o que jamais fez,
segundo suas declarações, em confronto com informações anteriormente
prestadas à CPI pelo Secretário de Obras do Município, Senhor Carlinhos de
Souza Dias, que disse que tinha entrado em contato com engenheiro da FOC e
que por ele fora autorizado a contratar sub-empreiteiros. Assim, respondeu
que:
"Não (autorizou qualquer contratação de sub-empreiteiros),
inclusive só manteve um contato com o referido cidadão (Carlinhos Dias)
no mês de março de 1998, na ocasião em que veio tomar satisfação sobre a
construção ou não das escolas por sua pessoa ... ",

E sobre quem pagava os empreiteiros ou sub-empreiteiros,
respondeu:
"Que não sa"be, pois não acompanhou o processo ... ".
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Sobre adiantamentos recebidos da Prefeitura para a construção
das escolas, disse:
"Que no mês de janeiro esteve na Prefeitura no gabinete do
prefeito o qual mandou retirar a quantia de R$-45.000,00 (quarenta e
cinco mil reais), pelo Secretário de Finanças, para as despesas de
encargos e pessoal, o mesmo deu intenção de efetuar o pagamento no
próprio gabinete, mas resolveu levá-lo para sua residência para executar
a operação do repasse, sendo que desse dinheiro o valor de R$-5.000,00
(cinco mil reais), ficou de posse do próprio prefeito e o restante de R$18.000,00 (dezoito mil reais), foram gastos com encargos e R$-22.000,00
(vinte e dois mil reais), restante, por determinação do prefeito, R$11.000,00 (onze mil reais), para despesas com quatro pessoas vindas de
Manaus, para supervisionar as obras, e os R$-1l.000,00 ( onze mil reais),
ficou pela comissão garantida pelo prefeito a seu cunhado Ednor Pacheco

... " .

Afirmou, também, que não conheceu nem conhece qualquer
empreiteiro ou sub-empreiteiro que tenha realizado as obras das escolas e que
sua firma não adquiriu nenhum material de construção necessário para sua
execução.
Sobre a emissão de notas fiscais, recibos, e pagamentos para sua
empresa, declarou que:
"Realmente as notas fiscais acima mencionadas foram
emitidas pela firma FOC, no mês de janeiro de 98, com data retroativa,
devido o mesmo, o prefeito alegar que precisava das referida notas para
prestação de contas para que fosse feita a liberação do recurso do
convênio e o mesmo entregou as notas na confiança que iria executar os
serviços conforme combinado, salientou ainda que o prefeito declarou que
após a liberação dos recursos o mesmo seria depositado na conta corrente
da empresa FOC ...".
'' Afirma ter assinado todos os recibos, com os mencionados
valores, porém sem especificação do número do cheque, banco emitido, e
sem datá, visando que o mesmo (o prefeito) necessitava da-prestaçâo de
contas para o recebimento do recurso para dar início às obras ...''.
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E que todos os cheques relacionados em seu depoimento, sacados
contra o Banco do Brasil S.A., agência São Gabriel, no valor total do
Convênio com a SAE, não foram recebidos por sua empresa, apesar da sua
condição de "natural beneficiária".
Finalmente, convém ressaltar com todas as letras que o
proprietário da FOC sempre afirmou que não colocou um prego sequer na
construção das escolas em São Gabriel, como se pode observar pelas
declarações abaixo, que revelam com absoluta nitidez todo o processo
corrupto e de malversação dos dinheiros públicos, procedimentos usinados na
Prefeitura e levados a efeito sob a exclusiva responsabilidade
do Prefeito
Municipal.
"Que houve a confecção de um contrato, mas porém a
Prefeitura, na pessoa do Prefeito, tirou toda a responsabilidade da firma
FOC, assumindo através da Prefeitura ... ".
O depoimento, cujos trechos mais eloqüentes foram acima
reproduzidos, fala por si só. Traduz, de forma induvidosa, a existência de um
aparelho fraudulento instalado dentro do Poder Executivo Municipal, para a
manipulação criminosa de rendas e recursos públicos, largamente evidenciada
no processo de gerência e execução do Convênio celebrado entre a SAE e a
Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira.
Ainda sobre o mesmo Convênio, corroborando no geral o
depoimento do proprietário da FOC, diz o Secretário de Finanças do
Município, Senhor Carlos Antônio Moraes dos Santos, em resumo:

que três firmas participaram da concorrência, mas não
lembra o nome delas;
que o edital de licitação foi publicado no Diário Oficial,
sem contudo exibir tal publicação;
que a firma que ganhou a concorrência foi a empresa
FOC;
que conheceu o proprietário da FOC na Prefeitura e que
com ele conversou em duas ocasiões;
que apenas uma firma se fez presente em São Gabriel para
abertura dos envelopes, mas que não se lembra o nome do
seu proprietário;
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-

-

-

-

-

-

que confirma que os cheques sacados contra o Banco do
Brasil foram emitidos em favor da FOC, no valor total dos
convênios, mas que foram entregues ao senhor prefeito;
que recebia os pedidos de pagamento de adiantamentos
para a firma FOC do próprio prefeito;
que tinha o controle dos saldos e dos saques da conta nº
592-4, onde se encontravam depositados os recursos do
Convênio, no valor de R$-227.080,00;
que foi sacada a importância de R$-40.000,00 da referida
conta, por ordem do prefeito, para que fossem pagos
outros credores, que nada tinham a ver com os credores da
construção das dez escolas do Convênio, valor que
permaneceu na sua secretaria para a efetivação dos
pagamentos;
que, inclusive, considerou incorreto e ilegal esse
procedimento do prefeito, que por ele foi alertado sobre a
irregularidade e a ilegalidade de tal tipo de ação;
que os pagamentos não eram feitos diretamente à empresa
FOC, mas sempre tratados com o prefeito;
que não houve repasse da contrapartida da Prefeitura
para a firma FOC no valor de R$-97.320,00, importância
que ficou retida na Prefeitura para pagamento dos
empreiteiros;
que não tem condições de prestar contas da importância
referente à contrapartida do Município, no valor acima,
porquanto foi usada para pagar empreiteiros, fretes e
outros;
que o prefeito é que autorizava diretamente o pagamento
dos empreiteiros;
que sempre teve ciência do contrato celebrado entre a
Prefeitura e a FOC;
que a FOC também teria uma outra obra no Município, o
Posto Médico Senador Fábio Lucena; e
que a prestação de contas do Convênio com a SAE foi feita
antes de concluídas as obras, acredita que em,,fimçã_o_de
.determinação l~f!ale cobrança da pti,pria S"'"AE.
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O Secretário de Obras do Município, Carlinhos de Souza
Dias, em síntese, disse que:

- conhece o contrato celebrado entre a Prefeitura e a FOC;
- fiscalizava as obras por autorização do prefeito;
a Prefeitura dava apoio à realização e execução das obras e
que o engenheiro da firma FOC veio ao Município umas
cinco vezes e o proprietário três vezes, mas não lembra o
nome dos mesmos;
- a FOC é que comprava os materiais em Manaus e que as
notas fiscais vinham em nome da própria empresa;
comprometeu-se com o engenheiro da FOC em fazer a
contratação dos sub-empreiteiros;
o Secretário de Finanças estava autorizado pela FOC a
reter valores para o pagamento de sub-empreiteiros;
nem todas as escolas do Convênio foram beneficiadas com
geradores, nem com poços e bombas;
as madeiras utilizadas na construção das escolas foram
adquiridas e pagas pela Prefeitura do senhor Raimundo
Artesanato, material que ficava armazenado no
Almoxarifado da Prefeitura; e
- a FOC não tinha nenhum representante ou funcionário em
São Gabriel, desconhecendo também que a empresa tenha
outra qualquer obra no Município.

r>.

A verdade é que as obras de construção das dez escolas do
Convênio da SAE/PREFEITURA não foram realizadas pela FOC ou por
qualquer empreiteiro ou sub-empreiteiro por ela contratados, como se pode
facilmente deduzir e provar pelos depoimentos colhidos pela CPI.
Na realidade a FOC surgiu apenas para compor uma aparência de
legalidade no processo licitatório e no processo de execução e pagamento das
obras realizadas, muito mais também para atender, mais adiante, às exigências
de prestação de contas do órgão federal.
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As obras, bem ou mal, foram feitas por pequenos empreiteiros
locais, contratados pela própria Prefeitura, por determinação, conta e risco do
prefeito, e sem a menor ingerência da empresa "vencedora" da licitação.
Deve-se, portanto, em função da sua importância e valor
probante, elaborar a seguir um resumo da verdade que contém os vários
depoimentos prestados à CPI pelos pequenos empreiteiros que trabalharam
nas obras do Convênio.
ALEXANDRE DA CUNHA AMORIM, que construiu a Escola
na Comunidade de Mercês, no baixo Rio Negro, EUCLIDES DE LIMA, que
construiu a Escola na . Comunidade de Yauacanã, no Rio Yçana, JOSÉ
RIBAMAR DO CARMO MATOS, que construiu duas Escolas, uma na
Comunidade de Nazaré, no Rio lá, e outra na Comunidade de Jerusalém, no
Rio Iá-Mirim, EDUARDO GOMES DA SILVA, que construiu a Escola de
São Felipe, no Rio Negro acima, FRANCISCO FERREIRA BATISTA, que
construiu duas Escolas, uma na Comunidade de Vila Nova, no Rio Xié, e
outra na Comunidade de São Francisco, Rio Negro acima, e HAMILTON
ASSUNÇÃO, que construiu a Escola de Santa Luzia, no Rio Tiquié, afirmam,
em resumo, que:

-

-

~

foram contratados para realizar as obras pela Prefeitura
de São Gabriel da Cachoeira, através do Secretário de
Obras do Município;
não conhecem e que jamais tiveram algum contato com a
empresa FOC;
receberam todos os materiais, cimento, tijolos, madeiras
etc., a serem empregados nas obras, diretamente na
Secretaria de Obras do Município;
tiveram muita dificuldade em receber o pagamento do
valor da execução das obras da Prefeitura Municipal,
alguns, inclusive, receberam já próximo ao final do ano de
1998;
a maioria não entregou a obra na data pactuada pelo
atraso na entrega de material por parte da Prefeitura.

A CPI, considerando uma "Nota de Esclarecimento" que chegou
a seu conhecimento, subscrita pelos empreiteiros acima nomeados, com

19

declarações contraditórias, que colidiam com textos de depoimentos prestados
pelas mesmas pessoas, no curso das investigações, ao procurar esclarecer os
fatos, recebeu informações de que na realidade um documento havia sido
assinado, a pedido do Secretário de Obras, que dizia tratar-se de uma
declaração para atestar a qualidade do material empregado nas obras das
escolas.
Em função desses fatos, JOSÉ RIBAMAR DO CARMO
MATOS e FRANCISCO FERREIRA BATISTA compareceram novamente
à CPI, de livre e espontânea vontade, e confirmaram, em novo depoimento,
tudo o que haviam antes afirmado, acrescentando que foram ludibriados em
sua boa fé, uma vez que desconheciam o verdadeiro teor do documento
apresentado pelo Secretário de Obras, em plena via pública, com as mesmas
razões acima apontadas, especialmente pelas dificuldades pessoais de pouca
compreensão da nota que lhes foi oferecida sob outro pretexto.
Também foram ouvidos OTÁVIO JEREMIAS PEREIRA DA
GAMA, na época da construção das escolas, Almoxarife da Prefeitura, e
MARCOS ANDRÉ FERNANDES BARROS, chefe do Departamento de
Compras e membro da Comissão de Licitação das obras do Convênio.
Disse Otávio Jeremias Pereira da Gama que:
-

todos os materiais empregados na construção das escolas
vinham de Manaus em nome da Prefeitura e nessa
condição eram recebidos;
- nenhum material entrou no Almoxarifado da Prefeitura
em nome ou com nota fiscal da FOC, isto é, por ela
adquirido;
- todo o cimento utilizado nas obras foi adquirido junto ao
AUTO~POSTO RICAN, com nota fiscal em nome da
Prefeitura, através do funcionário de nome Marquinho;
- desconhece a existência da firma FOC e que conhece todos
os empreiteiros que construíram as escolas, a quem foi
feita a entrega do respectivo material;
Disse Marcos André Fernandes Barros que:
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- participou da reunião do dia 31 de outubro de 1997 com o
presidente da Comissão de Licitação e que nela não havia
nenhum representante da firma FOC;
- o edital de licitação não foi publicado em nenhum veículo
de comunicação, tendo sido apenas afixado no quadro de
avisos da Prefeitura;
- a única firma habilitada foi a FOC e que conhece seu
proprietário;
- o Secretário de Obras, na praça de São Gabriel, era quem
comprava os materiais para a construção das escolas;
- a firma FOC também contratou outro serviço com a
Prefeitura, a reforma e ampliação do Posto Médico, no
valor de R$-90.000,00;
- a FOC continua como responsável pelas obras;
- os materiais vinham de Manaus com notas fiscais em nome
da FOC.
Nota-se, pela simples leitura dos dois depoimentos acima
resumidos, que ambos guardam inúmeras contradições entre si. Um, do
responsável pelo Almoxarifado durante o período de realização das obras; e
outro, membro da Comissão de Licitação, atualmente íntimo colaborador do
prefeito, este com interesses óbvios em tomo da administração municipal,
fatos que ainda serão analisados na parte conclusiva do presente relatório.

CONVÊNIO 067/97-SUSAM/PREFEITURA.

Neste Convênio, celebrado com a Superintendência de Saúde do
Amazonas, para a reforma e ampliação do Posto Médico Fábio Lucena,
mais uma vez a fraude em todo o processo licitário, e mais uma vez a
empresa escolhida para dela participar, com a Prefeitura de São Gabriel
e o Chefe do Poder Executivo Municipal, foi a mesma firma FOC ENGENHARIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E
REPRESENTAÇÕES LTDA.
Ganhou mais uma concorrência armada, orquestrada, ilícita e
cnmmosa, um processo todo montado, com tipificações penais as mais
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diversas, malversação do dinheiro público, uma violência inaudita contra o
Erário.
E a prova maior de todas essas assertivas é o próprio depoimento
do proprietário da empresa "vencedora", a famosa FOC.
Nele, pelas palavras do senhor FERNANDO OSWALDO
CUNHA, vale destacar e transcrever que:
-

-

-

-

na verdade não participou de nenhum processo licitatório;
tomou conhecimento da obra através do prefeito e sua
empresa apenas limitou-se a fornecer as notas fiscais, com
a promessa de que ganharia como prêmio as obras das
escolas rurais do Convênio SAE/PREFEITURA;
na execução da obra do Posto, Convênio sob análise, o
prefeito lhe disse que "ia comer sozinho";
não assinou qualquer contrato com a Prefeitura para a
reforma e ampliação do Posto e que portanto a assinatura
constante no contrato de obra é falsa;
nunca teve em São Gabriel nenhum representante de sua
empresa e que nessa obra "tudo foi montagem por parte do
prefeito", "e não participou de nada dessa obra";
não adquiriu e nem embarcou qualquer material para a
obra e que não sabe se foi comprado pela Prefeitura;
não veio nenhuma vez a São Gabriel para qualquer tipo de
atividade ligada a obra do Posto;
sua assinatura lançada no contrato da obra do Posto é
falsa, alimentando dúvidas sobre as que foram apostas nos
recibos e planilhas de custo;
o sr. Carlinhos Dias, Secretário de Obras, lhe disse que
viajaria a Manaus para comprar materiais para as obras;
admite, inclusive, a montagem de documentação no
interesse do prefeito de São Gabriel;
não recebeu um só centavo das obras do Posto e afirmou
que o prefeito lhe disse que o Convênio seria "de sua
responsabilidade e em contrapartida repassaria o convênio
de construção das dez escolas, pois a intenção do mesmo era
comer sozinho"
procurado pelo prefeito para a elaboração do orçamento
da cobertura do Posto Médico, afirmou que o preço seria
de R$-15.000,00, recebendo na ocasião do mesmo prefeito
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a proposta de alteração para R$-20.000,00, "para que o

mesmo pudesse comer R$-5. 000, 00";
-

a última vez que teve contato com o prefeito foi em
fevereiro deste ano, quando comunicou que estava sendo
convocado para depor na CPI, recebendo então do prefeito
uma resposta irônica, que dizia "para não se preocupar

pois não daria em nada a CPI'';
-

"acredita na desonestidade do prefeito e espera que a
justiça seja feita ao bem do Município, diante desse quadro
que hoje se encontra".

Em depoimento do sr. JOSÉ HAROLDO XAVIER
BENTINHO, Secretário de Saúde na época da reforma e ampliação do Posto
Médico, confirma-se basicamente as declarações e informações acima
prestadas pelo engenheiroFERNANDO OSWALDO CUNHA.
/',

Com efeito, declara o agora ex-Secretárioque o prefeito fez tudo
para excluí-lo de qualquer participação na reforma do Posto, ao lhe dizer
gue tal tarefa pertencia ao Secretário de Obras. Mas, que mesmo assim,
acompanhou toda a execução da obra, e que iamais conheceu o
engenheiro FERNANCO OSWALDO CUNHA, acrescentando que a obra
não foi feita por qualquer empresa, mas por um senhor de nome JACÓ,
que se dirigia e era subordinado rlir€t~ment~ a{; s~rretário de O!}r3~do
Município.
Finalmente que, mesmo tendo acompanhado toda a execução da obra, só
tomou conhecimento da existência da firma FOC, após todo o processo de
licitação, em conversas informais, na Secretaria de Finanças da
Prefeitura. E que o sr. FRANCISCO DE ASSIS, Assessor de
Planeiamento, foi quem elaborou a planilha de custos da obra e a planta
de reforma e ampliação do Posto Médico. Que também tomou
conhecimento de atrasos de pagamento do sub-empreiteiro JACÓ, por
~ •
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dificuldades gue estaria enfrentando com sua família, mesmo tendo um
crédito no valor de R$-4.350,00 iunto à Prefeitura, resultado do valor da
empreitada.
nl:'""4. •.•

0

CONVÊNIO 088/SUSAM/PMSGC/97.

1
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O Convênio em exame, celebrado pela Prefeitura com a
Superintendência de Saúde do Amazonas, no valor de R$-74.900,00 (setenta e
quatro mil e novecentos reais), destinou-se a aquisição de duas unidades
móveis de saúde.
Apesar das dificuldades da investigação sobre a execução deste
Convênio, constatou-se, através do depoimento de JOSÉ HAROLDO
XAVIER BENTINHO, Secretário de Saúde do Município à época, que não
foram recebidos os coletes salva-vidas, isto é, nunca deram entrada nos
depósitos da Secretaria e nem do Almoxarifado da Prefeitura, apesar de
constarem da Nota Fiscal nº 1196-Série 1, da firma Importadora e
Representações de Peças Alfaia Ltda., no valor total de R$-l.800,00.
O Secretário, inclusive, informou que em todas as viagens que
fazia nas unidades móveis de saúde era obrigado a emprestar esse
equipamento do Exército sediado em São Gabriel. E, ainda, que procurou na
Secretaria de Finanças obter explicações sobre a aquisição do material e
recebeu informações de que não existiam.

CONVÊNIO Nº 137/97-SEPLAN/PREFEITURA.
Neste Convênio, em que pese sua pequena expressão financeira,
mais um escândalo, talvez dos mais graves, em função da voracidade
incontrolável dos seus gestores, no trato criminoso com o dinheiro público.
Trata-se de um Convênio para implantação do "Projeto PróCidadão", celebrado entre a Prefeitura e a Secretaria de Estado de
Planejamento e Coordenação Geral do Amazonas, no valor de R$-25.000,00
(vinte e cinco mil reais).
A CPI conseguiu recolher os seguintes recibos, com seus
firmatários e valores a seguir: Ademir França Queirós, no valor de R$5.500,00, para pagamento de despesas com transporte, alimentação e
combustível, no período de 3 a 12 de fevereiro de 98, com destinos às
comunidades do Rio lçana e Aiari; Heliomar Lima Menezes, no valor de R$5.900,00, no período de 20 de fevereiro a 5 de março de 98, para pagamento
de transporte, alimentação e combustível, com destinos às comunidades do
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baixo Rio Negro, alto Rio Negro e Rio Xié; Pedro Lima Menezes, no valor de
R$-5.550,00, no período de 16 a 30 de janeiro de 98, para pagamento de
transporte, alimentação e combustível, com destinos às comunidades do Rio
Tiquié; e mais alguns outros de valores pequenos, até se chegar ao valor total
do Convênio.
Há ainda um recibo firmado por Marcelo Albuquerque de
Oliveira, no valor de R$-549,00, por serviços prestados no cadastramento de
documentos do Projeto Pró-Cidadão, cujo beneficiário no período nem sequer
se encontrava em São Gabriel, apurando-se também que o CPF constante do
recibo não pertence a seu emitente, fatos da maior gravidade, todos levantados
com rigor pela CPI.
Conseguiu-se apurar uma série ilegalidades, como se pode
verificar através do depoimento de APARECIDA RODRIGUES SILVA, à
época Secretária de Ação Social do Município, que de plano declara que
apenas uma viagem foi realmente realizada em função do Projeto PróCidadão, com destino ao Distrito de Iauaretê, no mês de abril de 1998.
As demais, segundo a depoente, simplesmente não foram
realizadas, o que leva à conclusão de que a documentação apresentada na
prestação de contas do prefeito não corresponde a serviços e despesas
efetivamente prestadas.

r>.

A Secretária, como responsável pela execução do Projeto PróCidadão, é incrível mas é verdade, simplesmente não sabe quem é, não
conhece, ADEMIR FRANÇA QUEIRÓS, PEDRO Lil\tiÂ l\tiENEZES,
HELIOMAR LIMA MENEZES e MARCELO ALBUQUERQUE DE
OLIVEIRA, pessoas que aparecem como prestadoras de serviço,
conforme os recibos já mencionados, e que constam da prestação de
contas apresentada pelo prefeito AMIL TON BEZERRA GADELHA.
De outro modo, flagra-se de pronto uma grave contradição e
mais uma não menos grave irregularidade, uma vez que os pagamentos,
conforme os próprios recibos apresentados, mesmo que verdadeiros ou
não, foram feitos no início do mês de abril de 98, considerando que o
prefeito já havia sacado do BEA, no dia 15 de janeiro de 98, a
importância de R$-20.000,00,do Convênio Projeto Pró-Cidadão.

.
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Como se vê, o prefeito afirmou que pagou em 15 de janeiro,
no dia em que realmente sacou a importância acima referida, mas na
verdade só pagou efetivamente no início de abril.
A mesma Secretária ainda informa que assinou um recibo de

R$-5.000,00, por despesas feitas na execução do Projeto, documento que
simplesmente não consta da prestação de contas do prefeito. E um outro
para pagamento de aluguel de barco, em conjunto com o Secretário de
Finanças, sr. Carlos Antônio de Moraes, que __ também inexiste na
prestação de contas apresentada pelo prefeito.

4.

SOLICITAÇÕES DE COMPARECIMENTO
PREFEITO E DE SEUS AUXILIARES.

DO

r>.
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), com seus membros
com espírito inteiramente desarmado, conscientes de suas responsabilidades
cívicas e políticas, e movidos tão-somente pelo desejo de alcançar a verdade,
somente a verdade, distantes de qualquer procedimento preconcebido, sempre
procurou ouvir a todos, sob a ótica dos mais caros princípios da liberdade
democrática.

»<.

Em particular, o prefeito AMIL TON BEZERRA GADELHA, a
quem endereçou, com insistência e respeitosamente, três oficias, de nºs.
037/99-GP/CPI, de 19 de março, 050/99-GP/CPI, de 26 de março, e 063/99GP/CPI, de 31 de março, todos do ano em curso, através dos quais solicitavase sua presença para prestar depoimento na CPI dos Convênios, assegurandose-lhe sempre todas as garantias inerentes e devidas à sua função no
Município.

Todavia, para surpresa dos integrantes da Comissão, a resposta
sempre foi a evasiva sem justificativas, até recusar-se a receber de forma
arrogante e incompreensível o último dos oficias enviados.

.
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Não foi outro o comportamento de seus auxiliares que também
passaram a não atender mais as solicitações da CPI, segundo se apurou, por
expressa determinação do prefeito.
Portanto, como é fácil perceber, todas as oportunidades e
garantias foram oferecidas ao prefeito e a seus auxiliares, num ambiente de
absoluto respeito aos direitos democráticos do cidadão e do homem público.
Mas, a verdade é que, na outra ponta, tudo fizeram para obstruir e dificultar os
trabalhos da CPI, procurando torpedeá-la a qualquer custo, até mesmo através
de Mandado de Segurança, que em boa hora não teve a liminar requerida
concedida pela Justiça do Amazonas.

5. CONCLUSÕES.
0.

r<.

Considerando os fatos e razões expostos ao longo do presente
relatório e as provas sólidas e robustas colhidas ao longo do desenvolvimento
dos trabalhos investigatórios da CPI, pode-se concluir com segurança pela
culpabilidade do prefeito AMIL TON BEZERRA GADELHA, do Município
de São Gabriel da Cachoeira, pela prática de crime de responsabilidade, ao
apropriar-se e ao utilizar-se de recursos públicos, em proveito próprio; ao
promover desvio de verbas públicas; ao empregar recursos em desacordo com
os objetivos expressos em seus próprios planos de execução e aplicação; ao
fraudar processo licitatório, instrumentalizando de forma ilegal e criminosa
concorrência pública; e ainda pela prática de infrações políticoadministrativas, ao desa.tender as convocações da CPI; ao dificultar e
torpedear por todos os meios os trabalhos da Comissão; ao negligenciar na
defesa de rendas e recursos públicos sujeitos à administração da Prefeitura; e
ao comportar-se de modo incompatível com a dignidade e o decoro de seu
cargo.
Os crimes e infrações acima arrolados resultam de um
comportamento marcado pelo cometimento de sucessivas ilicitudes, cuja
prova exsurge límpida e clara dos vários depoimentos recolhidas pela
Comissão Parlamentar de Inquérito, em especial do sócio-proprietário e
dirigente da empresa FOC - ENGENHARIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO. E REPRESENTAÇÕES LIDA., que ganhou as
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concorrências fraudulentas para a construção das dez escolas no interior do
Município e do Posto Médico Senador Fábio Lucena.
A instrumentalização e fraude das concorrências acima referidas
encontram-se tipificadas pelo art. 335, do Código Penal, com perfeita
aplicabilidade ao comportamento delituoso do prefeito.
Esse depoimento, do proprietário da firma FOC, foi confirmado em seu
conteúdo, pelas declarações prestadas à CPI pelos pequenos empreiteiros de
São Gabriel que fizeram as obras das Escolas e do Posto Médico, em lugar de
sua empresa, que havia "vencido" a concorrência, e em alguns aspectos
particulares, pelas informações trazidas pelos próprios Secretários Municipais
de Finanças, Carlos Antônio Moraes dos Santos, e de Obras, Carlinhos de
Souza Dias, que, mesmo não disfarçando suas intenções de livrar o prefeito
das pesadas acusações que lhe foram imputadas, caíram em inúmeras
contradições no curso das investigações.
Nesses procedimentos, a ação corrupta e criminosa do prefeito
revelou-se em toda a extensão, comprometendo, pelo baixo e rasteiro nível
dos entendimentos ilegais e criminosos com terceiros, notadamente com o
proprietário da FOC, o próprio exercício do mandato executivo, pela mais
absoluta falta de dignidade e decoro.

O prefeito, segundo as provas afloradas com a investigação
parlamentar, de tão evidentes, incontestáveis, confunde a função pública e os
recursos administrados em razão do mandato que deveria honrar, com seus
próprios interesses privados, utilizando-se de expedientes e comportamentos
criminosos, conduzidos por uma linguagem de balcão e altamente condenável.
~,.--...,

E foi exatamente em função dessa visão distorcida e ilegal que o
prefeito· pagou com recursos públicos do Município de São Gabriel da
Cachoeira passagens aéreas de seu cunhado, EDNOR PACHECO, e do
próprio representante e proprietário da FOC, engenheiro FERNANDO
OSWALDO CUNHA, de acordo com prova obtida pela CPI.
Finalmente, cabe informar que a CPI encerrou seus trabalhos sem
investigar todos os convênios objeto de sua criação, em função das enormes
dificuldades que encontrou para desenvolver os procedimentos investigatórios,

.
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particularmente pelas dificuldades criadas pelo prefeito e seus auxiliares, que
sempre tiveram todo interesse na não apuração da verdade dos fatos.
Pelo exposto, submetido o presente relatório ao r. Plenário da
Câmara de Vereadores do Município de São Gabriel da Cachoeira, para
discussão e votação, esta Comissão Parlamentar de Inquérito recomenda
que, após sua aprovação pelo Poder Legislativo Municipal, seiam
extraídas peças do Relatório e cópias de toda a documentação anexa, que
deverão ser encaminhadas ao Ministério Público, para a promoção da
responsabilidade e das ações penais competentes, contra quem de direito,
especialmente contra o prefeito AMILTON BEZERRA GADELHA,
como incurso nos crimes e infrações acima arrolados, tudo na forma da
legislação vigente e aplicável. Sala das Sessões da Comissão Parlamentar
v •• r ••
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CARDOSO. Terminada a apresentação e a leitura do Relatório, o Senhor
Presidente da C.P.I., o submeteu à discussão e votação pelos membros da
Comissão. Como ninguém mais quis se manifestar, o Relatório em
seguida foi submetido à votação e foi aprovado por unanimidade,
devendo ser encaminhado, através de expediente final desta C.P.I., à
Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel da Cachoeira para
discussão e votação por seu Plenário, na forma regimental. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão e mandou lavrar a
presente ata, que vai assinada por mim, Antonio Dias Barroso, designado
Secretário, pelo Senhor Presidente, e por todos os membros da Comissão
Parlamentar de Inquérito.
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São Gabriel da Cachoeira (Am), 7 de abril de 1999.
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