44

MINISTÉRIO

PÚBLICO
do Estado do Paraná

Tarcísio: "Depois a gente vê isso aí"

Em outra ligação, Tarcísio reclama para HNI (43 91952811) do Chefe do IAP de Londrina
urgente.

e HNI concorda e fala que tem que tirar ele

Tarcísio comenta que o Sciarra reclamou dele e que tem que falar com o

Beto. Tarcísio reforça que eles têm que falar com Beto porque ele já se cansou
(31.07.14):
Tarcísio: "(...) vocês que me deixam com este chefe de londrina, aí,
que vocês não têm saco para arrancar o cara, fica aí me enchendo o
saco o tempo inteiro".
HNI: "este chefe de londrina é 'f"
53
Tarcísio: "aí o Sciarra
me liga aqui porra não tirou o cara ainda, eu
falei, eu não, converse com Beto (...)
HNI: "precisa tirar este cara urgente, doutor"
Tarcísio: "vocês têm que falar isso para ele, eu já cansei de falar, eu
não falo mais."
HNI: "Só faz cagada, toda semana tá fazendo uma."

Tarcísio conversa com Plauto54 (41 9103-0034) sobre o
licenciamento

e apresentação

de projeto

na ANEEL.

Tarcísio

explica

que o

empreendedor apresenta o projeto na ANEEL, que dá um aceite no projeto e exige o
licenciamento

ambiental. Posteriormente,

viabiliza o licenciamento

ambiental

para

obter o aceite definitivo da ANEEL. Tarcísio fornece seus novos telefones: 41 99180506 e43 8801-0117 (01.08.14).
Consta uma conversa entre Andresa (43 9177-3283)

e

Tarcísio, em que Tarcísio fala que ficou de ver com o Michele Caputo (Secretário de
Saúde) e Andresa comenta que abriu mais um processo que está ali no hospital, que
eles vão conversar com o Weber (Diretor do Hospital) que semana que vem eles dão
uma posição. Tarcísio fala que vai botar uma pressão política em cima disso
(01.08.14).
Tarcísio pede para uma mulher não identificada (41 33341335) ligar para Mauro Braga55 para ele resolver o problema do loteamento

do

Prefeito de Caiuá56 (01.08.14).

53
54
55
56

Possivelmente, Eduardo Francisco Sciarra - Chefe da Casa Civil do Governo do Estado do Paraná.
Possivelmente, Plauto Miró Guimarães Filho. Deputado Estadual DEM/PR.
Possivelmente, Mauro Cezar Braga da Rocha, Chefe do Escritório Regional de Paranavaí.
Prefeito de Caiuá - Cícero Paulino Sobrinho.
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Tarcísio diz para mulher não identificada (41 3350-2536)
que está tentando evitar atender o telefone 9195-4357. Em seguida, conversa com
Deo, que pergunta sobre o assunto do convênio do Parque de Pato Branco, se foi
publicado o convênio e se foi desencaixado 500. Tarcísio explica que eles têm que
emitir a nota por serviço prestado que eles pagam ali e outros projetos negociam
com outro convênio,

porque não podem discutir outros projetos

enquanto

não

finalizar plano de manejo emergencial, se não estiver pronto. Deo reclama do cara
do IAP de Londrina,

fala para tirar ele, mandar fazer um curso, exonerá-lo. Tarcísio

disse que iria exonerá-lo e Deo não quis, por causa do Cheida. Deo reclama que ele
está queimando

o filme deles, que está multando

outros municípios,

inclusive

Rolândia. Tarcísio pergunta se pode pedir a exoneração dele, e Deo fala que pode,
mas alerta que se tirar o cara neste momento pode parecer que está sendo punido
porque está multando os municípios. Tarcísio diz que vai ver a melhor fórmula
(01.08.14).
Deo: "tá uma gritaria só, o cara do IAP lá de Londrina".57
Tarcísio: "eu já te falei"
Deo: "chame o cara, mande o cara fazer curso, alguma coisa (...) tira
o cara de lá, exonera, faça alguma coisa".
Tarcísio: "exonerar, eu já falei, pra você, que eu ia exonerar ele, e
você falou assim, não, porque seu Cheida".
Deo: mas do jeito que tá não dá, né, o cara tá queimando nosso filme,
tá multando outros municípios, lá (...) Rolândia (...) tá multando
outros municípios agora."
Tarcísio: "posso pedir a exoneração dele?"
Deo: "pode (...) tirar o cara neste momento pode parecer que a gente
tá porque ele tá multando municípios, vamos ver a melhor maneira de
tirar o cara de lá (...) estratégia, faz alguma coisa"
Tarcísio: "eu vejo aqui"

Homem não identificado (41 9648-3700) diz para Tarcísio
que estão embargando tudo lá em Ipanema. Ele diz que Edgar (Prefeito de Pontal
do Paraná) está fazendo uma obra que seria maravilhosa, que seria a princesa do
litoral, para o Brasil, e Tarcísio diz que não está sabendo, até porque tem um projeto
de revitalização

da orla da praia. O homem diz que o IAP e o IBAMA estão

embargando

que não pode avançar um metro. Tarcísio diz que ele licenciou a

revitalização

e autorizou o município. Tarcísio acha que pode ser que o IBAMA

57 Possivelmente,
o ex-Chefe do Escritório Regional de Londrina, Raimundo Maia Campos Júnior,
exonerado pelo Decreto nO12.682/2014.
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esteja interferindo. O homem pergunta se Tarcísio tem alguma ligação no IBAMA.
Tarcísio fala que conhece o Callado e o homem propõe fazer uma reunião 'essa'
semana. Tarcísio diz que está de férias e que está indo para Jacarezinho coordenar
a campanha lá, mas vão fazer uma reunião para acertar e quem está comandando
os licenciamentos

lá embaixo

(no litoral)

é o Coronel Pancotti. Tarcísio disse

que iria falar com Cyrus para saber se ele tinha alguma movimentação sobre isso no
IAP. O homem pede para, se ele puder, conversar com o amigo do IBAMA, para
entrar em contato com ele e Tarcísio diz que entraria em contato com Callado
(02.08.14).
HNI: "meu amigo, Luiz Tarcísio (...) tão embargando tudo aqui na
nossa Ipanema, o que é que tá acontecendo?"
Tarcísio: "o que é que tá havendo aí?"
HNI: "o Edegard tá fazendo uma obra maravilhosa, que seria a
princesa do litoral do Brasil" (...) vocês tão embargando tudo."
Tarcísio: (...) "quem teve aí embargando isso?
HNI: "o IAP, o IBAMA"
Tarcísio: " (...) quem pode tá embargando é o IBAMA, porque o IAP
não vai fazer isso, tem minha autorização para fazer (...) eu é que
licenciei a revitalização da orla, eu dei autorização para o Município
fazer a revitalização da orla" (...) "o Coronel Pancotti que está
comandando os licenciamentos aí embaixo (...) pode perguntar pra
ele para você vê como está sendo o tratamento do IAP com os
Municípios aí (...) preservar o meio ambiente é poder explorar
também".
HNI: "muito radical também fica louco"
Tarcísio: "não, não tenha dúvida disso, mas não é o nosso pessoal,
posso te garantir isso (...) eu vou tentar falar com o Callado."

Luciano Marchesini (41 9189-3109) agradece a Tarcísio
pela nomeação para ficar no seu lugar como presidente do IAP e fala que Callado
(IBAMA) disse que o IAP, no caso da Sanepar, foi indiciado pela Polícia Federal,
pela prática de crime ambiental. Tarcísio diz que vai aguardar e depois ver se manda
todos os processos de licenciamento da Sanepar para o IBAMA, na medida em que
eles não são competentes e ele acredita que eles não vão conseguir, pois são mais
de 500 processos, vai passar para o governo federal resolver esta questão já que
eles são indiciados

(03.08.14).
Luciano: "o quanto eu sou grato a você, primeiro por confiar minha ida
a jurídica, e, agora, por confiar o teu lugar; tenha certeza, velho, você
tem um parceiro." (...) "reunião em Brasília, com MME, Ministério das
Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente e ICMBio
Tarcísio: "Pode jogar firme, jogue pesado".
Luciano: "vocês querem que esta obra saia ou não, vocês governo
federal?"
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Tarcísio: "Ainda vou ter que dar uma pegada neles depois, mas aí cê
dá uma observada" (...) "o Callado veio conversar comigo" (00.) "eles
indiciaram nós naquele processo da Sanepar, tá, o IAP, na minha
concepção era assim, o Volney fez isto, na minha concepção é vou
esperar o tempo passar um pouquinho, esperar chegar este
indiciamento e conversar depois com o Beto, para mim eu pegaria
todos os 500 ou 600 processos que tem da Sanepar
de
licenciamento e ia dizer o seguinte, estamos impossibilitados
de
licenciar isso cabe ao IBAMA agora, só para ver o que eles vão fazer.
(00.) já que o governo federal está preocupado com isso, eles que
licenciem as estações, que nós não somos competentes para isso.
Luciano: "até porque somos suspeitos
para licenciar, somos
indiciados como criminosos ou partícipes".

Tarcísio fala com Vanderlei (61 8592-2057) (Prefeitura de
Jaboti) e passa o número para falar com ele (43 8801-0117) (04.08.14).
Eduardo Pimentel (41 9255-7016) diz que está com Beto
e pergunta ao Tarcísio o nome do dono do posto, localizado no contorno e Tarcísio
responde que é Aldo Locatelli

(04.08.14).

Uma mulher não identificada (41 9148-5871)

disse que

ligou o Silvio a respeito de uma solicitação da Band News para falar sobre aterros e
lixões e Tarcísio fala que tudo bem, mas tem que ver a forma como vão tratar, fala
que tinham combinado com Deonilson que ninguém iria falar sobre o tema, acha que
é melhor deixar quieto e não falar nada (04.08.14).
Tarcísio: "aquele dia tinha tabelado com Deonilson que ninguém
falaria"
MNI: "acho melhor ninguém falar, né, Tarcísio, continua jogando esta
bucha para SEMA, né?"
Tarcísio: "Deixa quieto estre troço aí que é melhor"

Consta

ainda

uma conversa

(41 9214-0707)

entre

o

segundo investigado, Valdir Rossoni58 e Douglas Fabríci059, em que Valdir pede uma
audiência

para Douglas Fabrício que vai à tarde no IAP. Tarcísio diz para ele

conversar com Luciano Marchesini que o está substituindo.

Em seguida, Tarcísio

fala com Douglas e informa que ele (Luciano) é o Diretor Jurídico do IAP e explica
que só falta ele fechar a portaria,

que não se trata da liberação do licenciamento.

Douglas adverte que precisar avisar que o prefeito veio e trouxe o cara (interessado
na liberação) e precisa dar uma atenção para ele (prefeito). Tarcísio diz que ele pode
Ex-deputado estadual do Paraná - PSDB/PR (2011/2014).
João Douglas Fabrício, deputado estadual PPS/PR. Atualmente, é Secretário Estadual do Esporte
e do Turismo.
58

59
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levar o cara, mas enquanto ele não fizer a portaria, alterando o plano de uso e
ocupação do reservatório, não tem como licenciar o loteamento dele. Douglas
pede, então, para ele orientar Luciano para que ele explique bem a situação porque
não podem perder este prefeito (04.08.14).
Rossoni: "Douglas vai de tarde lá"
Tarcísio: "pede para falar com Luciano Marchesini que está no meu
lugar lá" ( )"aquela situação lá tá faltando s6 eu sentar para fechar a
portaria ( ) porque ali não é a liberação do loteamento eu tenho que
alterar a portaria do plano de uso e ocupação do reservatório."
Douglas: "o rapaz tá sabendo, porque o prefeito veio aqui trouxe o
cara e aí eu tenho que dá pelo menos uma satisfação para ele (...)"
Tarcísio: "( ...) enquanto eu não fizer a portaria alterando o plano de
uso e ocupação não tem como licenciar o loteamento dele. "

Luciano (41 9918-0506) diz a Tarcísio que o deputado
Douglas Fabrício cobrou o negócio do Plano de Uso e Tarcísio explica que ele deve
cobrar isso do Mauro Braga e da Soninha do Gela, que devem finalizar isso. Luciano
trata ainda da ação, proposta pelo Ministério Público, cuja liminar determinou o
retorno do funcionário, Sebastião, como fiscal do IAP (04.08.14).
Luciano: "n6s recebemos agora a notícia de que o Sebastião teve
uma outra ação proposta, com liminar deferida, proposta pela Dra.
Priscila, com liminar deferida, determinando
o retorno dele às
atividades como fiscal do IAP".
Tarcísio: "Luciano, acho que tem que pleitear uma ação já com todas
estas denúncias que ele tem em cima, inclusive com as sindicâncias
administrativas, para derrubador tudo esta palhaçada aí."
Luciano: "volto a falar ou você volta a falar, lá, com nosso Procurador
Geral, ou não?"
Tarcísio: "não, não vou mais falar com o Gilberto Giacoia"
Luciano: "vou meter, então, lá no Tribunal de Justiça e vamo
arrebentar com isso lá daí."
Tarcísio: "Exatamente isso".
Luciano: "A imprensa quer notícia, a resposta que eu tô dando é que
n6s não fomos intimados ainda (...)"
Tarcísio: "o Presidente s6 não acatou a determinação da Promotora
por que ele tem processo administrativo e isso é gestão pública, dá
um pau nela na mídia porque não?"
Luciano: "damos um pau na promotora também?"
Tarcísio: "Exatamente, ela não quer ficar quieta, que se 'f"'.

o

Deputado Nereu60 (41 9106-5094) reclama da obra

para recuperar a orla de Matinhos que está parada e que o governador já liberou a
verba. Tarcísio explica que a licença saiu em nome de Águas Paraná, depois
entraram com pedido para modificar em nome dos Municípios para que o Banco
60

Nereu Moura, deputado estadual, PMDB/PR.
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possa liberar a verba, que, então, ele alterou a licença em nome dos Municípios.
Nereu fala que Dalmora reclamou do Cyrus, que não quer liberar a licença, sendo
que ele não é o presidente do IAP. Tarcísio diz para o homem falar para Dalmora
ligar para ele, para saber o que está acontecendo (04.08.14).
Nereu: "aquela obra da orla em Matinhos, coincidentemente
eu
61
estou na ALEP agora e o Dalmora
me ligou, que o Cyrus não deu a
primeira licença, o que é que tá parado aquilo?"
Tarcísio: "foi eu que dei a licença para começar aquilo eu não sei o
que é que o Dalmora tá vendo?" (...) "você sabe que eu jamais vou
deixar de vir recurso por falta de licenciamento".

Na sequência, Tarcísio conversa com Dalmora (41 99980777), e este fala que fez a licitação da obra, já tem o ganhador e precisa começar a
obra em 15/20 dias, no máximo, mas que ligou para o Cyrus e ele está com
problemas para liberar. Tarcísio fala que vai conversar com a chefe de gabinete,
mas acha que foi solicitado um pedido de autorização ambiental e ele não sabe se já
foi concluído. Dalmora garante que concluíram tudo e pergunta se o Cyrus tem
ciência disso porque ele tem um monte de problema e não consegue resolver.
Dalmora pergunta de outro problema dele, Tarcísio fala que o problema da multa
esta andando (04.08.14).
Tarcísio: "a licença de instalação, para implantar o projeto, eu já dei"
Dalmora: "tá no nome de vocês, mas não tá no nome do Município"
Tarcísio: "eu vou conversar com a minha Chefe de Gabinete (...) eu
vou ligar para ela já e já vou pedir para que interceda junto ao
Cyrus lá para fazer esta autorização para vocês." (...) mas sempre
que tiver algum problema nesta linha independente do seu deputado,
eu sei que o Nereu é, me ligue."
Dalmora: "e aquele meu problema meu lá tá andando?"
Tarcísio: "a multa tá andando, ela tá andando"

Pedro Vinha (14 3324-2150) pede uma reunião para o
segundo investigado para tratar de uma questão a pedido de Júnior Afonso. Pedro
pergunta se ele tem ciência do que se trata e ele responde que é sobre PCH
(04.08.14).
Tarcísio reclama que não consegue falar com Guilherme
(41 3482-1607) e ele fala que esqueceu aquele nosso (outro celular), que está com

61

Eduardo Dalmora, Prefeito de Matinhos.
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o particular dele. Tarcísio fala a respeito do deputado Artagão e Guilherme fala que
vai ligar para ele (05.08.14).
Lui (Presidente

da Comec)

(41 9193-4067)

diz que

precisava de um favor e tem um pedido 'grande lá', do Simeão e ele não consegue
mais segurar e o processo irá para o Tarcísio. Lui quer fazer um combinado para
que ele mande para Tarcísio e Tarcísio pede alguma coisa e manda para ele de
volta. Tarcísio pede o número do protocolo e para ele falar com Vermelho (05.08.14).
Lui: "precisava de um favor teu, tem um pedido do grande lá, com
relação a um processo do Simeão e eu não consigo mais segurar e o
processo irá para você, queria fazer um combinado, eu te mando, daí
você espera, daí você manda de volta e pede alguma coisa (...)
Tarcísio: "você só tem que me informar depois o número do protocolo
dele porque eu entrei de férias".
Lui: "então, eu passa para o Vermelho"
Tarcísio: "melhor!"

Em conversa com Ana Cecília (41 9968-1410), ela diz que
a Casa Civil falou que não tem como nomear Luciano no lugar de Tarcísio, só se
exonerar Tarcísio, pois não pode receber o DS3. Ela disse que precisava que o Deo
desse um telefonema

para resolver e que 800 pessoas do Baixo Iguaçu foram

demitidas. Tarcísio fala sobre o parecer contrário do pessoal contra ETRIP, o Cesar,
a Noemia e mais um. Ele disse que não acatou o parecer e vai falar com Péricles
para ele se manifestar. Tarcísio diz que Ana tem toda a liberdade de mexer na
diretoria (06.08.14).
Luiz Claudio diz que está com uma situação do irmão do
Beto, Adriano Richa, a empresa Essense que faz controle de resíduos e uma ONG
acionou a justiça que deflagrou uma operação a partir deste terreno e o mandado
seria exclusivo para este terreno e o IAP embargou a operação inteira. Tarcísio diz
que a decisão do juiz não está clara e para o IAP não ter que pagar 50 mil de multa,
resolveu suspender tudo. Tarcísio diz para ele procurar Luciano Marchesini, que está
no lugar dele na presidência para resolver (06.08.14).
Ezequias (41 3350-2999) e Tarcísio tratam de um assunto
da Sanepar (06.08.14).
Um homem não identificado (41 9286-9500)

pede para

resolver um problema de Londrina, da empresa que vende produtos agrícolas, da
empresa de Ortigueira, porque precisam pelo menos da autorização,

para poder
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vender porque os agricultores não têm de quem comprar e estão perdendo tomates
e várias coisas. Tarcísio diz que vai cobrar do pessoal para resolver isso (06.08.14).
Traian062 (41 9666-0666) diz que aquele amigo dele do
Sudoeste não o procurou ainda e Tarcísio diz que segunda feira estaria em Curitiba
e lá conversariam (08.08.14).
O segundo investigado pede um 'x salada' (43 3525-2444)
para o endereço
Posteriormente,

da rua Coronel

Figueiredo,

nO 652 (Jacarezinho)

(08.08.14).

pede um lanche, 'x salada' (43 3525-2444) para o endereço da rua

Coronel Figueiredo, nO652 (Jacarezinho) (12.08.14).
Pedro (42 9105-1222)

pergunta

se Tarcísio

sabe de

alguma coisa 'daquele papel' dele. Tarcísio diz que vai passar no IAP e dar uma
olhada e diz para ligar para o Vermelho

no 3213-3868 'amanhã cedo' (11.08.14).

Pasquim (15 98117-9111)

diz que está com o pessoal

dele, que está conduzindo aquele projeto lá de baixo e que precisava fazer um
projeto detalhado da obra e que Tarcísio disse que não precisava fazer um negócio
desta dimensão. Pasquim disse que precisa fazer o desmate, para poder arrumar
a área e saber como que aproveita melhor a área. Tarcísio diz que conversa com um
terceiro, que não precisa saber do projeto arquitetônico

e o plano de controle é

simples de elaborar. Pasquim fala que tem o projeto, mas que precisa ver se aloca
direitinho porque se posteriormente precisar mexer um pouquinho na obra terá que
mexer tudo de novo. Tarcísio fala que vai ver e retornaria depois (11.08.14).
Pasquim: "eu tô aqui com meu pessoal que tá conduzindo aquele
projeto lá de baixo, lembra que eu te falei que o pessoal tinha uma
empresa que precisava fazer um projeto detalhado da obra, da
construção, daí você disse 'não', não precisa fazer um negócio desta
dimensão, porque também eu preciso até fazer o desmate, arrumar a
área para saber bem como é que eu aproveito ela (...) área de
saneamento, de águas pluviais (...)
Tarcísio: "eu converso com ele agora à tarde, aqui (...) eu falo com
ele, pode ficar tranquilo (...) Eu não quero saber do projeto
arquitetônico, o plano de controle é simples de elaborar, não tem
segredo ali".

Tarcísio pergunta para Pacheco (Gabinete do Governo)
(41 3350-2852) se ele se lembra do pedido do filho do Gerson. Pacheco diz que sim,
e Tarcísio fala que saiu, explica que era uma autorização
62

Possível alusão a Ademar Traiano, deputado estadual do PSDB/PR.

florestal

em São José
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dos Pinhais. Pacheco diz que é isso mesmo e que vai capitalizar com o cara e vai
avisar ao Deo (11.08.14).
Tarcísio: "lembra aquele um do filho do Gerson lá? Saiu, tá"
Pacheco: "ah, beleza, vou capitalizar com o cara"
Tarcísio "acho que é uma autorização florestal, né?"
Pacheco: "tá ótimo, obrigado, vou avisar ao Deo também".
Tarcísio: "era uma autorização florestal"
Pacheco: "isso, era isso aí, em São José"

Traian063 (41 9121-0666)

pergunta

a Tarcísio

daquele

segundo assunto. Tarcísio diz que já pediu para ordenar. Traiano pede para Tarcísio
solucionar logo e Tarcísio fala que já pediu para Flávia e vai ficar em cima disso
(11.08.14).
Reni (45 9997-3993)

diz que está com o pessoal do

projeto daquele parque que eles combinaram de fazer junto e travou a questão do
recurso, porque para fazer a licitação tem que ter a fonte e pediram para ligar para
ele para ver como funciona.

Tarcísio diz para ligar para Marli que é diretora

financeira. O pai de Tarcísio está coordenando a campanha de Requião da região
(12.08.14).
Em conversa

com homem não identificado

(41 9991-

8477), o segundo investigado fala que está em Jacarezinho e foi a pedido de Beto
conversar com o Bispo. Tarcísio diz que tem uma área de 135 mil metros para a
empresa que o homem falou que tinha interesse em vir para o Paraná, acredita que
seja ao lado da Renault,

e marcam de conversar na segunda-feira

na secretaria

(12.08.14).
Tarcísio: "você falou de uma empresa que tinha interesse em ver uma
área, para vir para o Paraná. Tem uma área de 135 mil metros, do
lado da Renault".
HNI: "ótimo".

Em conversa

com Cesar

Silvestre64

Tarcísio fala que precisa que César mande um pouco 'daquele

(41 9678-9730),
negócio

para cá',

que segunda feira ele estaria lá (em Curitiba) e que era para dar um jeito na situação
do pessoal que fica no lugar dos que saem para fazer campanha e que não têm
direito à gratificação.

63
64

Fala para ele acertar com Deonilson. Cesar diz que tem um

Possível alusão a Ademar Traiano, deputado estadual do PSDB/PR.
Possivelmente, Cezar Silvestri, Secretário de Estado de Governo, em 2014.
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os apoiadores da esposa dele em

Nova Cantu e o pessoal está assustado. Tarcísio disse que iria resolver a situação
(12.08.14).
Tarcísio: "depois você precisa me mandar um pouco daquele negócio
para cá"
Tarcísio: " (...) já aconteceu no IAP ontem, agora eu tô com problema
aqui em Jacarezinho da Chefe do Detran, ela foi exonerada para vir
para o processo, certo? Aí assumiu uma outra pessoa no lugar dela e
esta pessoa fica sem receber a gratificação e aí ninguém quer (00.)
tem um decreto do Beto, que diz que quando a pessoa assume a
função, por um período de férias ou alguma coisa assim (.00) mas
neste caso aí você vai ter que dar uma sentada com o Deonilson para
dar uma resolvida nisto. (00.) Ontem eu tive problema com meu
procurador, por exemplo, eu tive que exonerar ele da diretoria jurídica
para ele assumir o meu lugar e foi nomeado alguém para jurídica e
ele ficou sem função.
Cesar: "o caro do IAP de Campo Mourão é parceiro teu?"
Tarcísio: "de Campo Mourão é parceiro do Márcio Nunes" 65
Cesar: "um pessoal que tá apoiando minha esposa, lá em (00.) em
Nova Cantu, o pessoal que sempre me apoiou, sindicato rural, ali, daí
parece que o cara lá do IAP foi lá e deu uma prensa neles, tem que ir
com o Mareio e o pessoal tava meio assustado, meio com medo.
Falei 'p' só falta esta agora (...)
Tarcísio: "Deixe que eu já vejo isso para você já"
Cesar: "Ele que vá pressionar adversário e não companheiro"
Tarcísio: "Exatamente".

Tarcísio pede para Vermelho (41 9195-4879)
Diana para fazer uma autorização para ligação de luz do empreendimento

falar com
de João.

Vermelho acha que João vai ter que fazer outro pedido, porque senão Diana não vai
querer assinar. Tarcísio pede para falar com Luciano para assinar a autorização.
Tarcísio pergunta se Vermelho se dá bem com Paulinho, Chefe de Campo Mourão e
Vermelho diz que sim. Tarcísio comenta que está brigado com ele e que se pudesse
não dava a caminhonete para ele. Tarcísio fala que precisa que Vermelho converse
com ele, porque ele foi em cima do pessoal que apoia a esposa de Cesar Silvestre,
em Nova Cantu, para que votem em Márcio Nunes, assim,

tem que falar com ele,

porque ele está brigando justamente com o Chefe da Casa Civil, que é do mesmo
time (12.08.14).
Tarcísio: "lembra aquele pedido do João, lá? (00.) é uma autorização
que ele tem lá para ligar energia (00.) o licenciamento ele vai correr
atrás de tudo depois, para providenciar toda aquela documentação,
tá? Só que ele precisa ligar energia, lá no poste, e a Copel não liga se
não tiver aquela carta de declaração nossa."

65

Possível alusão a Mareio Fernando Nunes, deputado estadual do PSC/PR, Campo Mourão.
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Vermelho: "é um absurdo isso né (...) essa Copel é uma merda."
Tarcísio: "foi o Rasca que fez "lá atrás uma determinação em cima
disso, entendeu, eu vou ter que sentar com a Copel depois e
estabelecer esta merda aí".
Vermelho: "ele vai ter que entrar com o pedido"
Tarcísio: "ou entra com o pedido ou em cima daquele pedido de
licenciamento, autoriza a ligar energia s6".
66
Vermelho: "não vai autorizar, o Diana não vai querer assinar, s6 se
o Luciano assinar"
Tarcísio: "o Luciano assina, pô, que é que tem ligar energia?"
Vermelho: "o Diana não vai assinar (...) o cara entrou com pedido de
licenciamento como é que eu vou dar autorização para ligar energia?"
Tarcísio: "você tá se dando bem com o Pau linho, lá de Campo
Mourão?"
Vermelho: "sim, quem brigou com ele foi você, não fui eu"
Tarcísio: "eu tô brigado mesmo, se eu pudesse
não dava
caminhonete
para o filho da 'p'" (...) o Cesar Silvestre me ligou, ele
foi no time da mulher do Cesar Silvestre, lá em Nova Cantu e falou
para os caras que se não votar no Mareio Nunes estão tudo 'f' com
ele, brigando com amigo, é 'f' (...) o Mareio é parceiro, o Cesar é
parceiro, tudo no mesmo time, e este tipo de pressão é ruim (...) onde
ele vai brigar, justo com o chefe da casa civil.
Vermelho: "tá querendo sair."

Tarcísio conversa com Débora (Gabinete do Governador)
(41 3350-2852), que passa para Deo (Deonilson Rodo). Tarcísio disse que esteve
com o Bispo, que ficou contente com as palavras de Beto em Siqueira Campos.
Acrescentou

que o Bispo Dom Antonio de Jacarezinho disse que vai brigar com a

companhia de energia CPFL de São Paulo que fornece energia para Jacarezinho,
para tentar colocar a Copel no lugar e tá puxando liderança para tentar desenvolver
a região (12.08.14).
Tarcísio fala com mulher não identificada (41 9195-4879)
e pede para avisar a Vermelho

para ver se conseguiu

resolver o processo do

Marcelo Richa (12.08.14).
Tarcísio
conversa

conversa

com o Bispo Dom Antônio,

com Ana

de Jacarezinho,

(41 9968-1410)

sobre

que teria criticado

a

Beto.

Comenta que a tendência é subirem um pouco nas pesquisas. Tarcísio fala que
precisam resolver o processo da Andréia,

porque senão ligam para o Beto de novo.

Ana disse que falou com Ivonete, que pediu para não arquivar o processo do
primeiro licenciamento,

mas para anexar os dois protocolos, pois o primeiro tem

informações importantes, mas que pode liberar a licença para o barracão. Tarcísio

66

João Carlos Diana. Agente Profissional. Engenheiro Florestal. IAP/ERCBA.
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diz que falou com Rossana sobre o processo. Ana diz que está com o procedimento
e vai resolver (12.08.14).
Ana Cecília: "uma pessoa que eu gosto bastante, que ele tem
bastante condição de fazer isso. Você lembra do 'Liser'? (...) Mas,
conversar com o Guilherme antes, que está coordenando o Guartelar.
Tarcísio: "me desculpe, tá, assim, com todo respeito que tenho pelo
Guilherme e pelos parques do Estado Paraná, mas para mim
coordenar parque é meio que deitar numa rede".
Ana: "Bem isso"
Tarcísio: "Acho que dá aproveitar melhor este povo aqui"
Ana: "Você virou as costas, o Cesar apresentou um pedido de férias,
botando a Noemi no lugar".
Tarcísio "botando a Noemi no lugar? Mas nem pensar! Ele acha que
ele é presidente do IAP? Esses caras tão ficando loucos ou tomaram
gardenal"
Ana: "Tá feia a coisa (...) não assinei nada e não entreguei as férias
dele".

Tarcísio diz para Andreia

(43 9169-6845) ficar tranquila

porque o processo dela iria sair, e ela diz que é um pedido do Beto, e se não sair já
viu (12.08.14).
Tarcísio: "o que é que a Ivonete fez, ela pegou o processo que eu
tinha pedido para arquivar, que você tinha pedido, tá, para
aproveitar, tem algumas coisas interessantes dentro dele que
precisam ser aproveitadas no processo novo, correto, então foi feito
esta juntada no processo, falei agora pouquinho com a Ana, pouco
antes de eu ligar para você, tá bem encaminhado, ou seja, já vamos
fazer o parecer agora conclusivo para emissão da licença (...) vai sair
o teu licenciamento tranquilo, pode ficar sossegada."
Andreia: "como foi o Beto que solicitou tudo isso, ele fica esperando
um feed back meu, Andreia, como é que tá andando, como é que tá
andando, se eu falar para ele que não tá andando, ele vai cair
matando, em cima, sabe?"
Tarcísio: "deixa que a gente já tá coordenando lá e vai sair bem
rápido o parecer com a conclusão do teu processo".

Tarcísio conversa com HNI (Deputado) que pede para ele
ligar para Vermelho para resolver aquela situação do Mugiati, que o Beto pediu para
acelerar,

porque

eles são parceiros,

pois os lotes já estão sendo

vendidos

(13.08.14).
Tarcísio: "Oi Deputado"
HNI: "dá uma ligada para o Vermelho, lá para resolver aquela
situação do Mugiati lá (...) eu falei com o Beto á noite ele falou dá
uma ligada pra ele que este cara é parceiro (...) mande dá uma
acelerada nisso aí (...) já tá vendendo os lotes lá".
Tarcísio: "Se ele não resolver, segunda feira, eu tô aí eu resolvo".
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Tarcísio conversa com Jocélia (41 3350-2428),

da Casa

Civil, sobre a nomeação de Igor Henrique Alves Pereira Vilela67, em Jacarezinho,
para assistente do Ciretran. Tarcísio diz que vai falar com o Marcos Pradi (13.08.14).
Deo (41 3350-2536) fala com Tarcísio que já alterou e o
nome é 'Igor' por indicação de Pedro Lupion. Tarcísio achou um erro porque o cara é
filho de traficante, responde processo, o Zé Hugo que está preso ou estava por
tráfico. Deo diz que vai avisar e ligar para ele (Pedro). Tarcísio diz que é arriscado
demais isso aí e o cara estava preso recentemente

no Mato Grosso por tráfico

pesado de cocaína (13.08.14).

4. Análise dos Documentos
Primeiro,

ao se confrontar os numerais interceptados e o

histórico de chamadas, verifica-se:

(i)
(IAP/Paranaguá),

diversas

em
ligações

relação

ao

com a empresa

numeral
Andali

(41)

3422-8233

(41 3424-8614),

o

procurador do IAP, Luciano Marchesini (41 3213-3869), Edgard Meira Vasconcellos
Filho - Chefe de Gabinete da APPA (41 3420-1115) e a empresa Aspecto Ambiental
(41 3423-5553);
(i i) em relação ao numeral (41) 9195-4357 (Luiz Tarcísio
Mossato Pinto), diversas ligações com Luciano Marchesini, procurador do IAP (41
9189-3109) e pessoa não identificada (45 9997-3940);

(iii) em relação ao numeral
Augustus

(41)

9905-1234

(Cyrus

Moro Daldin) diversas ligações com Edgard Meira Vasconcellos

Filho -

Chefe de Gabinete da APPA (41 3420-1115), Orland068 (41 3971-6156) e pessoa
não identificada (41 9191-7705) (Dirley Schmidlin).
Segundo,
investigado

exara

parecer,

em 24 de fevereiro

de 2014,

em que afirma que a empresa,

o primeiro

Kimway

ofereceu

representação, junto ao IAP, contra o fiscal, Sebastião Garcia de Carvalho, alegando
perseguição
administrativo

pessoal

e

atropelamento

das

no suposto encaminhamento

fases

do

processo

de

recurso

ao MPE, sem que o recurso fosse

Nomeado para o Departamento de Trânsito do Paraná, Chefe do Ciretran, Categoria C 10, Ciretan/
Jacarezinho.
68 Possivelmente,
o Diretor Ambiental, da Secretaria de Meio Ambiente de Matinhos, Orlando Ferreira.
67
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há registro de ligação entre o segundo

investigado (41 9195-4357) e o advogado Luciano Marchesini (41 9189-3109).
dia 26 de fevereiro,

registrou-se

ligação da empresa Aspecto Ambiental

No

para o

Escritório do Litoral do IAP e no dia 28 de fevereiro de 2014, no Escritório Regional
do Litoral do Instituto Ambiental do Paraná, o primeiro investigado
Licença de Instalação
Comércio

nO 18698, em favor da empresa

de Equipamentos

Industriais

Kimway

concedeu

a

Internacional

Ltda. Na mesma data, há registro de

ligação da Aspecto Ambiental (41 3423-5553) para o IAP do Litoral.
Observa-se, também, que a Licença Prévia nO34767 e a
Licença de Instalação nO17668, foram emitidas, respectivamente, às 17:54: 12 horas
e às 18:25:41 horas, bem como que foram retiradas no mesmo dia de emissão pelos
representantes da empresa e, portanto, fora do horário do expediente do ERLlT. As
licenças foram retiradas por Ademilson Ribeiro.
Ademais, o primeiro investigado encaminhou
Kimway, o ofício nO 057/IAP-ERLlT/2014,

à empresa

datado de 04 de fevereiro de 2014, por

meio do qual afirma que a empresa encontrava-se regular perante o IAP, e que foi
realizada

vistoria, em 02 de setembro

conhecimento
inexistência

de 2013, ou seja, o requerido já tinha

dos dois autos de infração ambiental,
de licença de operação,

lavrados

pelo fiscal e da

a despeito do funcionamento

irregular da

empresa. No dia 03 de fevereiro de 2014, há registro de ligações do procurador do
IAP, Luciano Marchesini para o IAP de Paranaguá.
Ainda,
Regional

no dia 08 de janeiro

do Litoral do Instituto Ambiental

do Paraná,

de 2014,
o primeiro

no Escritório
investigado

concedeu a Licença de Instalação nO18408, em favor da empresa Rocha Terminais
Portuários

e Logística

S/A. Constata-se registros de ligações entre a consultoria

Aspecto Ambiental, que presta assessoria para a Rocha Terminais e o IAP, nos dias
03 (03 ligações), 06 e 08 de janeiro de 2014.
A Portaria nO074/2014, que remove o servidor Sebastião
Garcia de Carvalho do Escritório Regional do Litoral para o Escritório Regional de
Pitanga é datada de 15 de abril de 2014. Visualiza-se um intenso volume de ligações
entre o Escritório do Litoral e o advogado, Luciano Marchesini, no dia 14 de abril,
além de várias ligações da Aspecto Ambiental para o Escritório de Paranaguá, no
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dia 15 de abril. Além de ligações entre o segundo investigado e o advogado, nos
dias 14 e 16 de abril.
Terceiro,

verifica-se

uma

íntima

relação

entre

a

sindicância instaurada contra o fiscal Sebastião Garcia de Carvalho e o
procedimento de licenciamento ambiental da empresa Kimway, eivado de
ilegalidades.

5. Análise da Atuação dos Investigados

1. O Ministério Público instaurou o Inquérito

Civil nO

MPPR-0103.14.000481-5, que originou a ação civil pública por improbidade
administrativa nO0010371-18.2014.8.16.0129, com o objetivo de apurar a prática,
pelos investigados, Cyrus Augustus Moro Daldin e Luiz Tarcísio Mossato Pinto, de
atos de improbidade administrativa, consistentes na violação a diversos princípios
da administração pública, por haver indícios de terem agido, com abuso de poder,
ao impedir o exercício da fiscalização pelo funcionário, Sebastião Garcia de
Carvalho, ao transferi-lo para o Município de Pitanga e ao dificultar o seu acesso
aos procedimentos administrativos a que responde no seio do IAP.
Apurou-se que o segundo requerido, Luiz Tarcísio
Mossato Pinto, na qualidade de Presidente do IAP, editou a primeira Portaria nO
272/2013, que impediu o funcionário Sebastião Garcia de Carvalho de exercer sua
função de fiscalização, junto ao Escritório Regional de Paranaguá e, após, editou a
segunda Portaria nO 074/2014 (fI. 168), que procedeu a sua transferência do
município de Paranaguá para o Município de Pitanga. Posteriormente, editou a
Portaria nO0116/2014, que revogou a Portaria nO074/2014 e afastou o funcionário
Sebastião Garcia de Carvalho de suas funções desempenhadas no Escritório
Regional do Litoral, em Paranaguá (IAP/ERLlT), por tempo indeterminado.
2. Em relatório elaborado, em 24.02.2014, no seio do
protocolo nO12.001.069-7 (licença prévia) e 12.138.355-1 (licença de instalação), da
empresa Kimway Comércio de Equipamentos Industriais, o primeiro investigado
afirmou que a empresa protocolou representação, junto ao IAP, contra o fiscal,
Sebastião Garcia de Carvalho, alegando perseguição pessoal e atropelamento das

