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TERMO DE DECLARAÇÕES
que presta JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI

A0(S) 17 dia(s) do mês de agosto de 2016, nesta Superintendência Regional de Polícia

Federal, em São Paulo/SP, perante MÁRCIO ADRIANO ANSELMO, Delegado de

Polícia Federal, 1a Classe, matrícula n° 9.837, comigo, Escrivão(ã) de Polícia Federal,

ao final assinado e declarado, presente JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI,
sexo masculino, nacionalidade brasileiro, viúvo(a), filho(a) de Alberto Antônio Calil

Mansur Bumlai e Nelita Costa Marques Bumlai, nascido(a) aos 28/11/1944, natural de

Corumba/MS, instrução terceiro grau completo, profissão engenheiro civil, documento

de identidade n° 200974/SSP/MS, CPF 219.220.128-15, residente na(o) Rua da

Consolação, 3625, apto. 18, CEP 01416-001, SÃO PAULO/SP, fone (11) 30813169.
Inquirido(a) sobre os fatos em apuração pela Autoridade Policial, na presença de

seu(sua, s) advogado(a, s) DANIELLA MEGGIOLARO PAES DE AZEVEDO, inscrito na

OAB/SP sob n° 172750 e CONRADO GIDRÃO DE ALMEIDA PRADO, inscrito na

OAB/SP n° 303.058, RESPONDEU: QUE o declarante se recorda de ter comparecido

pela primeira vez no Sítio Santa Bárbara no final do ano de 2010, a convite de

FERNANDO BITTAR e MARISA LETÍCIA LULA DA SILVA; QUE se deslocou na
ocasião acompanhando FERNANDO BITTAR e MARISA LETÍCIA; QUE acredita
também que na ocasião estava presente a pessoa de AURÉLIO; QUE na ocasião
FERNANDO disse que havia adquirido o imóvel com um valor que seu pai (JACO)

havia recebido; QUE foi dito na ocasião que o local seria para a convivência das

famílias BITTAR e LULA; QUE conhecia JACO BITTAR em razão de ser amigo do ex

presidente LULA mas não mantinha laços de amizade com o mesmo; QUE conhecia

FERNANDO BITTAR anteriormente em razão de laços de amizade com o então

presidente da República, LUÍS INÁCIO LULA DA SILVA; QUE o declarante foi até o

local quando constatou que tratava-se de uma propriedade bastante simples; QUE na

ocasião FERNANDO e MARISA pediram ao declarante se ele poderia fazer uma obra

de ampliação no local para que pudessem "passar os finais de semana" e acomodar

alguns materiais que seriam trazidos; QUE na ocasião o declarante se recordou que

seus filhos estavam realizando uma obra de ampliação industrial numa das Usinas de

propriedade da família do declarante; QUE o declarante então se dispôs a realizar a

obra de ampliação utilizando-se da mão de obra que havia sido contratada para a

realização de obra industrial por seus filhos; QUE o declarante falou com a pessoa de

EMERSON que estava atuando como engenheiro responsável nas obras; QUE

repassou para EMERSON o contato de AURÉLIO e que as questões relativas à
reforma passaram a ser discutidas entre eles; QUE ao que sabe EMERSON teria

mantido contato com a empresa FERNANDES DOS ANJOS & PORTO, que, por sua

vez, teria contratado IGENEZ para a realizar a obra; QUE nunca manteve contato

direto com a pessoa de IGENEZ; QUE a empresa FERNANDES DOS ANJOS &

PORTO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA na época era prestadora de serviços para

as obras da USINA; QUE também não mantinha contato com a empresa FERNANDES
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DOS ANJOS & PORTO; QUE iniciou a mobilização da obra e poucos dias depois

recebeu uma ligação de AURÉLIO que disse ao declarante que não precisava mais

realizar o serviço, QUE se recorda, na época, de AURÉLIO ter dito que colocariam uma

"construtora de verdade" para fazer a obra uma vez que tinham muita pressa; QUE

nunca recebeu nenhum projeto de reforma no local; QUE não sabe dizer quanto

efetivamente foi gasto efetivamente nesse serviço; QUE ao que sabe quando deixaram

a obra foi realizado um "acerto" no valor de R$ 38.000,00, que foi pago pelo declarante;

QUE utilizou-se de recursos de que dispunha na época de seus créditos de produção

de cana de açúcar para pagamento dos valores; QUE acredito ter retornado ao sítio em

apenas outra oportunidade para visitar o ex presidente LUÍS INÁCIO; QUE ao que se

recorda na ocasião estavam presentes o então presidente e sua esposa; QUE não

conheceu a propriedade após a reforma da cozinha; QUE o que levou o declarante a

realizar a obra foi o relacionamento de amizade que mantinha com MARISA LETÍCIA e

a família LULA; Nada mais havendo a ser consignado, determinou a Autoridade que

fosse encerrado o presente termo^ue, lido e achado conforme vai por todos assinado,

inclusive por mim, ^2^-~ Leonardo Carbonera, Escrivão de Polícia
Federal, 3a Classe, map^fcülãfi0 19.315, que o lavrei.
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