
ANEXO 30 - Transporte Moderno 
de Salvador - TMS II 

Em 1987, a CNO firmou com a Superintendência de Urbanização da Capital -
SURCAP (atualmente denominada Superintendência de Conservação e Obras 
Públicas - SUCOP), autarquia vinculada ao Município de Salvador, o contrato nº 
018/87, cujo escopo estava inserido no projeto chamado "Transporte Moderno de 
Salvador" (TMS), que tinha por objetivo a realização de obras viárias que reduzissem 
os congestionamentos e melhorassem o tráfego dos ônibus na cidade de Salvador. 

O contrato previa a construção de corredores de ônibus em diversas vias importantes 
da cidade, estações de transbordo, pátios de estacionamento e oficinas, envolvendo 
obras de arte, terraplenagem, drenagem, urbanização, contenção, entre outras. 

Em 2002, fui desi nado Diretor-Su erintendente da C 
Bahia e Sergipe e, em razão disso, passei a tratar da execução dos contratos referentes 
ao TMS, buscando também viabilizar o pagamento dos valores devidos à CNO pelos 
serviços já prestados. 

Recordo-me que no per{odo em que estive à frente desse contrato eram frequentes os 
atrasos nos pagamentos pela SURCAP dos valores devidos à CNO, que tinha 
dificuldade em receber seus créditos. 

Esse cenário, no entanto, mudou em função de uma alteração do contexto político que 
envolvia a Prefeitura de Salvador, durante o primeiro mandato de João Henrique 
Carneiro, conforme relato a seguir. 

Pagamentos para campanhas do grupo político de Geddel 
Vieira Lima 

João Henrique Carneiro se elegeu Prefeito de Salvador nas eleições de 2004, pelo 
PDT. Em 2007, possivelmente em abril, João Henrique rompeu com o PDT e se filiou 
ao PMDB, que na Bahia era controlado por Geddel Vieira Lima ( então Ministro da 
Integração Nacional) e seu irmão Lúcio Vieira Lima (então presidente do diretório 
estadual do PMDB), os quais passaram a exercer forte influência no governo 
municipal. 

Diante desse cenário, em meados de 2007, ciente da boa relação existente entre 
Cláudio Melo Filho, Diretor de Relações Institucionais da Companhia, e Geddel 
Vieira Lima, procurei o apoio de Cláudio para que este intercedesse junto ao então 
Ministro, a fim de que ele ajudasse a solucionar o problema no fluxo dos pagame 
da obra elos servi os 'á executados e futuros evitando a iminente aralisa ã da 
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obras do TMS. 

De fato, após esse contato com o então Ministro, houve melhora significativa no 
fluxo de pagamentos referentes à obra. 

Posterionnente, diante da proximidade das eleições, Clâudio me solicitou, a pedido 
de Geddel, uma contribuição para o PMDB da Bahia, com o objetivo de ajudar os 
candidatos do partido no Estado. 

Desse modo, aceitei efetuar o pagamento do valor, que foi realizado conforme 
solicitações de Cláudio Melo Filho, a pedido de Geddel Vieira Lima. Assim, solicitei 
à equipe de Hilberto Silva a abertura de programação para que fossem 
operacionalizados os pagamentos. 

Não me recordo exatamente qual foi o valor total solicitado à época, mas, pelo que foi 
possível apurar, foram pagos aproximadamente R$ 3,6 milhões entre os anos de 2007 
e 2010. 

As senhas e os locais de pagamento eram informados pela equipe de Hilberto Silva a 
Cláud10 Melo Filho que repassava tais informações a algum interlocutor designado 
por Geddel Vieira Lima para retirada dos valores, possivelmente em Salvador. 
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