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“sou e sempre fui o verdadeiro proprietário da empresa valor construtora e 
serviços ambientais ltda., embora nunca tenha figurado formalmente em seu 
quadro societário. eu tive uma empresa anterior chamada egc construtora de 
obras ltda., que estava em processo de recuperação judicial e teve a falência 
decretada em 2014. cursei faculdade de engenharia civil, mas não cheguei a 
concluir o curso.  
 
criei a valor no ano de 2011, sendo que inicialmente ela tinha por objeto 
apenas a locação de máquinas e equipamentos para terceiros. as primeiras 
pessoas a figurarem no quadro societário foram meu irmão rogério lopes de 
souza, o advogado rodrigo césar nasser vidal e edoardo dávila de paula. a ideia 
de criação da valor como empresa de locação foi do contador amauri, que 
trabalhava comigo na egc. o rodrigo nasser também trabalhou comigo na egc, 
como uma espécie de gerente, e foi ele quem propôs a realização do pedido de 
recuperação judicial. o edoardo era meio que parceiro do amauri, e entrou na 
sociedade no lugar dele, acho que porque o amauri tinha alguma restrição. 
meu irmão rogério me “representava”, já que eu não queria figurar 
formalmente como proprietário.  
 
a empresa foi constituída sem patrimônio próprio. quando foi locado um 
escritório, eu peguei alguns móveis antigos da egc e coloquei lá. a primeira 
funcionária da valor foi a tatiane de souza, que também trabalhou na egc. eu 
pagava o aluguel do escritório e às vezes pegava dinheiro emprestado com 
meu irmão rogério para essa finalidade, mas logo depois eu o ressarcia. às 
vezes ele me emprestava um dinheiro também quando a valor precisava 
prestar algum seguro-garantia. eu não lembro se o rogério fez algum 
empréstimo de maior valor numa única oportunidade para mim. cerca de seis 
meses após formalizado o contrato social, o rodrigo e o edoardo pediram para 
sair da empresa, que não estava indo para a frente e eles não tinham dinheiro 
para colocar no negócio. até então a valor não tinha firmado qualquer 
contrato com terceiros.  
 
no lugar deles eu coloquei o ivanildo de souza, que era um motorista da egc. 
eu o coloquei porque tinha que ter um sócio para o rogério. alguns meses 
depois eu descobri que o ivanildo tinha usado caminhões da egc sem minha 
autorização, para prestar serviço para uma empresa que tinha contratos com a 
companhia de saneamento do paraná - sanepar. em razão disso eu decidi tirá-
lo da sociedade. pela valor ele tinha conseguido duas contratações diretas com 
a sanepar. o que tem de pagamento da sanepar para a valor é coisa do 
ivanildo.  



 
quem cuidava da conta da valor nessa época era o rogério. com a saída do 
ivanildo o rogério também saiu, alegando que não estava ganhando nada. 
então eu decidi colocar o antônio getúlio galdino da silva, que era o meu 
encarregado da egc no estado da bahia. ele entrou sozinho num primeiro 
momento e depois veio o primo dele chamado márcio antônio galdino.  
 
a partir de então, eu peguei procurações da valor para poder administrá-la, 
mas raramente fiz uso dessas procurações. nessa época eu já mudei o objeto 
da valor, prevendo a realização de obras e possibilitando participar de 
licitações como construtora também. entretanto, o nome continuou sendo 
valor locação de máquinas. em nenhuma das alterações do quadro societário 
da valor houve integralização de valores por parte dos sócios e nem efetivo 
pagamento pela venda das cotas para aqueles que se retiravam.  
 
em relação às sedes, a valor efetivamente só funcionou num único endereço, 
no bairro santa quitéria, em curitiba/pr. os outros endereços indicados nos 
atos constitutivos foram apenas “para constar”, já que a valor não chegou a ter 
outra sede. a filial da bahia também não chegou a ser efetivada. chegamos a 
alugar informalmente por uns três ou quatro meses uma casa, mas foi 
devolvida sem nunca ter funcionado nada lá de fato.  
 

em determinada oportunidade surgiu uma restrição financeira no nome do 
getulio, e então resolvi retirá-lo (e a seu primo) do quadro societário, 
colocando no lugar minhas funcionárias tatiane de souza e vanessa domingues 
de oliveira. ambas tiveram um aumento considerável no salário por 
concordarem em ingressar no quadro societário da valor, mas continuaram 
exercendo as mesmas funções que vinham exercendo. a tatiane cuidava do 
setor de compras, enquanto a vanessa era responsável pelo financeiro. além 
disso, eu ajudei a vanessa financeiramente para que ela comprasse um 
ford/fiesta, que ela acabou passando para o nome da avó. ainda, paguei um 
curso de inglês para a tatiane e um plano de saúde para a vanessa, tudo por 
conta delas terem aceitado figurar como sócias da empresa.” 

 

 

 sendo todo o exposto expressão da verdade, firmo a presente, 

juntamente com o declarante, em duas (02) vias digitadas no anverso. 
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“o primeiro contrato que eu viabilizei pela valor foi o de coleta de lixo na 



cidade de sento sé/ba. a egc prestou esse serviço naquela cidade por cerca de 
cinco anos, mas, em razão dos problemas financeiros, acabou ficando sem 
certidão e a prefeitura rompeu o contrato. poucos meses depois foi aberta 
uma nova licitação. o prefeito ednaldo barros dizia na cidade que quem 
ganhasse teria que assumir o passivo trabalhista deixado pela egc. por conta 
disso, a valor acabou sendo a única licitante. 
 
o prefeito ednaldo me chamou e disse que, como a egc não tinha pago os 
funcionários, e estava tendo muita reclamação na cidade, era ele quem 
assumiria o pagamento dos funcionários a partir do contrato com a valor. ele 
me indicou algumas contas bancárias onde eu deveria depositar r$ 70.000,00 
(setenta mil reais) por mês. essas contas, que eram de empresas por mim 
desconhecidas, mudavam de mês para mês. com aquela quantia ele disse que 
pagaria os funcionários “do mês” e também parte do passivo já existente. eu 
concordei e fiz as transferências. algumas vezes eu repassava um pouco 
menos, mas depois compensava no futuro.  
 
todas as contas creditadas em sento sé/ba foram indicadas pelo prefeito 
ednaldo. a valor nunca teve qualquer relação comercial com as mesmas ou 
seus proprietários. quem geria os funcionários para o prefeito era uma 
sobrinha dele, que fazia isso desde a época da egc (chegou a ser registrada pela 
empresa). eu acho que alguns funcionários que prestavam serviço na época da 
egc continuaram depois que o contrato passou para a valor, mas não tenho 
como afirmar. pode ser que eles tenham trocado (ou reduzido) os 
funcionários e eu nem fiquei sabendo.  
 
depois de um tempo o ednaldo indicou a conta da empresa marcelo paes 
landin me. como começou a ter problemas com a valor aqui em curitiba, eu 
propus a realização de um contrato de prestação de serviços entre essa 
empresa e a valor, para “esquentar” os repasses. foi feito um esboço desse 
contrato, mas não chegou a ser assinado.  
 
a minha margem de lucro variava de r$ 20.000,00 (vinte mil reais) a 
r$ 30.000,00 (trinta mil reais) por mês, pois eu ainda tinha que pagar o pis, o 
cofins e o valor da nota (o custo da nota que o titular da conta que recebia o 
repasse não dava). na época da egc o caminhão que fazia a coleta era nosso, 
mas com a valor era de um terceiro, que eu nem sei quem é.  fiquei sem 
receber da prefeitura de sento sé/ba apenas uns quatro ou cinco meses, entre 
o fim do contrato com a egc e o começo com a valor. a negociação sobre a 
coleta de lixo em sento sé/ba foi sempre diretamente com o prefeito ednaldo 
barros, sem intermediários.” 

 

 

 sendo todo o exposto expressão da verdade, firmo a presente, 



juntamente com o declarante, em duas (02) vias digitadas no anverso. 
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“eu tenho um amigo chamado jeferson furlan nazario, que conheço desde 
1997, quando eu iniciava na área de construção e ele me contratou para fazer 
uma calçada no escritório dele, na rua josé de alencar, em curitiba/pr. a partir 
de então ficamos amigos, de frequentar as casas e viajar juntos. ele tem uma 
empresa de segurança e monitoramento chamada embrasil e uma outra 
chamada jrl4 que gerencia o grupo. quando eu montei a valor ele sugeriu a 
realização de um “check list” para deixar a empresa ajustada. foi contratada 
uma pessoa chamada roberta que ficou cerca de três meses na valor 
organizando algumas coisas. por conta disso eu fiz alguns pequenos 
pagamentos para a jrl4, sem qualquer relação com irregularidades em obras 
públicas. 
 

no final de 2011 fui convidado pelo jeferson para assistir a um jogo do 
atlético/pr contra o são paulo no estádio da arena da baixada, em curitiba/pr. 
ficamos num camarote onde, além de mim, do jeferson, e do meu filho 
gustavo baruque de souza, estavam outras duas pessoas que eu não conheci. 
assim que cheguei, o jeferson me falou que tinha encontrado no camarote ao 
lado o então presidente da assembleia legislativa do estado do paraná, o 
deputado valdir luiz rossoni, que atualmente é deputado federal e está 
licenciado para exercer a função de chefe da casa civil do governo do estado 
do paraná. o jeferson conhece o deputado rossoni há mais de vinte anos. disse 
que o deputado estava acompanhado de seu assessor  gerson nunes da silva, 
que se interessou por me conhecer, quando soube que eu tinha uma 
construtora.  
 
no intervalo do jogo fomos ao encontro do gerson, o qual, por sua vez, 
chamou a pessoa de “nereu”, então secretário municipal de governo da cidade 
de bituruna/pr (reduto político do deputado valdir rossoni), e fui apresentado 
a ambos. o “nereu” falou que teriam algumas obras naquele município e era 
para eu procurá-lo lá em bituruna/pr. o gerson reforçou o convite dizendo 
que eu deveria mesmo ir, ressaltando, ainda, que o prefeito de bituruna/pr à 
época era o rodrigo rossoni, filho do deputado valdir rossoni.  
 
na semana seguinte eu fui até aquela cidade e conversei com o “nereu”. ele me 
apresentou o prefeito rodrigo rossoni e disse para ele “esse aqui é o 
empreiteiro que veio lá de cima”, dando a entender que seria indicação do 
deputado rossoni. ele me mostrou quais eram as obras que iam ter na cidade.  
 
quando estava perto da primeira licitação, o assessor gerson me chamou na 
sala dele na presidência da assembleia, e me disse que eu venceria a licitação, 



mas que de tudo que eu ganhasse lá em bituruna/pr eu teria que repassar 10% 
(dez por cento) para o deputado rossoni, e que o acerto deveria ser sempre 
com ele (gerson). eu questionei sobre o valor da propina e então ele foi até o 
gabinete do deputado, que ficava ali ao lado, e após poucos minutos voltou 
dizendo que o deputado tinha dito que era aquilo mesmo, que estava até 
barato e que a licitação seria com preço cheio (máximo previsto no edital). eu 
concordei e acabei sendo o único participante da licitação.  
 
sei que outras empresas foram afastadas. o “nereu” falou que ia colocar no 
edital uma exigência de que a visita técnica realizada pelo engenheiro das 
empresas fosse feita às oito horas da manhã, horário em que dificilmente 
alguém compareceria. eu mesmo não compareci, nem ninguém pela valor, mas 
eles emitiram para mim o atestado referente a essa visita técnica da mesma 
forma. o “nereu” disse também que mesmo que alguém aparecesse lá ele não 
iria entregar o atestado. quando participei dessa licitação a empresa ainda se 
chamava valor locação de máquinas, mas como havia muito questionamento a 
esse respeito, acabei mudando para o nome atual, valor construtora e serviços 
ambientais ltda..  
 
cerca de quarenta dias depois o “nereu” me perguntou se eu não poderia 
“ajudá-los” lá em bituruna/pr com algum dinheiro. eu falei que eles sabiam 
que o acerto tinha sido “lá em cima” e que, portanto, teriam que falar com o 
gerson. eu e o “nereu” fomos falar com o prefeito rodrigo e explicar essa 
situação, tendo ele dito que “iria ver o que fazia”, mas esse assunto nunca mais 
voltou a ser discutido.  
 
a questão da inexigência de acervo da empresa não foi feito especificamente 
para o meu caso. eu já tinha visto edital anterior da prefeitura de bituruna/pr 
que também não exigia acervo da empresa, só do engenheiro responsável. 
com relação à capacidade financeira, se eles tivessem feito o cálculo conforme 
estava no edital, teriam visto que nós não atendíamos, principalmente em 
relação ao patrimônio líquido da empresa. as informações que nós colocamos 
nas propostas foram reais, mas o cálculo realizado não atendia o que era 
exigido pelo edital. mesmo assim saímos vencedores e nada foi questionado.  
 
em todas as licitações que participei em bituruna/pr eu fui o único licitante. eu 
levava dois envelopes, um com o preço cheio e outro com desconto, caso 
aparecesse alguém para concorrer. mas o combinado era que eles afastariam 
os outros interessados para que eu pudesse entregar a proposta com preço 
cheio e assim propiciar um repasse de maior valor para o deputado, o que 
sempre aconteceu. eu estive presente, junto com a vanessa, na entrega das 
propostas das três licitações mais importantes. nas demais ela ia com algum 
outro funcionário que não me recordo. os envelopes eram entregues na sala 
do presidente da comissão de licitação chamado eneas. ele sempre estava 



sozinho (sem os demais integrantes da comissão de licitação). apenas na 
primeira vez ele abriu o envelope com nossa proposta na nossa presença. em 
todas as demais a gente apenas deixava o envelope com ele e depois ele 
enviava a ata para ser assinada posteriormente. o eneas sabia de tudo que 
ocorria naquela prefeitura.  
 
na campanha de 2012, o “nereu” foi candidato a vereador e durante a 
campanha me procurou numa obra e me pediu r$ 10.000,00 (dez mil reais) 
como colaboração para a campanha dele. combinamos dele vir até a minha 
casa em curitiba/pr, onde eu repassei para ele a quantia solicitada. acredito que 
essa colaboração não foi declarada à justiça eleitoral.  
 
eu mandei a vanessa comprar dois aparelhos celulares pré-pagos da tim e 
deixar um  comigo e entregar o outro para o eduardo paim, chefe de gabinete 
do deputado rossoni. acredito que esses aparelhos ficaram cadastrados em 
nome da vanessa. a ideia era ter uma linha segura para tratar exclusivamente 
dos repasses ao deputado, e assim foi feito. sempre que necessário eu usava 
essa linha para falar com o paim, nunca com o deputado ou com o gerson. 
quando o gerson queria me cobrar um repasse, era o paim que me ligava 
avisando que eu tinha que ir lá falar com o gerson. da mesma forma, quando 
havia algum atraso na liberação dos recursos do estado para o município eu 
ligava para o paim e ele dizia que ia resolver. o paim sabia dos repasses que eu 
estava fazendo ao deputado rossoni, via gerson. 
 
o gerson monitorava os pagamentos feitos para a valor e imediatamente 
cobrava o repasse dos 10% (dez por cento). ele praticamente controlava os 
pagamentos da prefeitura de bituruna/pr. ele me disse que se eu não pagasse 
ele ia segurar os repasses do estado para o município.   
 
eu tinha livre acesso na assembleia, onde só precisei me identificar da primeira 
vez que lá estive. nas seguintes, o vigia só me cumprimentava e eu já entrava, 
sem qualquer registro ou controle. eu subia até a presidência, passava pela sala 
do paim e chegava na sala do gerson. eu entregava o dinheiro e ele contava ali 
na minha frente. ás vezes ele reclamava que eu levava o dinheiro na sacola sem 
colocar nada junto para disfarçar. durante as obras em bituruna/pr eu ia na 
assembleia praticamente toda semana.  
 
em três ou quatro oportunidades que fui até a presidência da assembleia eu vi 
o deputado rossoni atendendo outras pessoas. quando ele me via, ele me 
chamava de canto e falava “e aí eduardo, tem coisa boa pra mim hoje?”, 
esfregando as mãos. eu conheci ele pessoalmente logo após iniciar a primeira 
obra em bituruna/pr, a do colégio oscar geyer. sempre que ele ia a 
bituruna/pr ele passava nas obras e várias vezes eu me encontrei com ele. eu 
vi a reportagem que saiu na tv em que ele dizia que não me conhecia. é um 



absurdo. mesmo das vezes que eu não o vi na assembleia, eu sabia quando ele 
estava presente, e era quase sempre, mas ficava no gabinete dele com a porta 
fechada. chegando nas secretárias da presidência, virando à direita fica o 
gabinete do deputado. virando à esquerda, tem um corredor e depois a sala do 
paim, e passando por ela a sala do gerson.  
 
na conta dos 10% (dez por cento) de bituruna/pr também entrou um valor 
que foi entregue para a pessoa de sergio galante tocchio. o eduardo paim me 
ligou e disse que eu teria que pagar uma dívida de r$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais) que o deputado rossoni tinha com o sergio tocchio. o paim não 
especificou a origem dessa dívida. eu não conhecia o sergio tocchio, sabia 
apenas que ele tinha sido secretário municipal do meio ambiente de 
curitiba/pr. eu nunca tive nenhum negócio com ele que justificasse o 
pagamento daquela quantia. ele fez alguma coisa para o deputado rossoni que 
ficou devendo aquele valor. o paim me passou os dados da conta do sergio 
tocchio e eu fiz uma transferência da conta da valor para a conta dele, na 
quantia solicitada. posteriormente, em razão de negócios que eu pretendia 
montar em moçambique eu entrei em contato com o sergio tocchio e 
perguntei se ele faria um projeto sobre coleta seletiva de lixo para que eu 
pudesse levar pra lá. foi apenas uma conversa breve, não houve orçamento e 
nem cheguei a encomendar o projeto e nada foi concretizado a esse respeito. 
 
depois de uns três meses que eu comecei a trabalhar em bituruna/pr o 
eduardo paim virou pra mim e falou “só por amor não existe” e pediu que eu 
fizesse uma colaboração “por fora” para ele. eu perguntei se r$ 5.000,00 (cinco 
mil reais) ajudaria, e ele disse sim, desde que fosse todos os meses. eu 
entreguei esse dinheiro para ele ao longo de um ano, num total de 
aproximadamente r$ 60.000,00 (sessenta mil reais). o gerson e o deputado 
rossoni não sabiam desse pagamento. o paim pediu para ficar “só entre nós 
dois”. esse pagamento para o paim era porque ele fazia esse meio de campo 
para mim, por exemplo, quando atrasava o repasse do estado para o 
município, mas também porque às vezes ele me apresentava para outras 
autoridades, o que poderia abrir novas oportunidades de negócios para mim. 
posteriormente ele me ajudou também em relação aos contratos da secretaria 
estadual de educação - seed. quando o paim ligava na seed era como se o 
próprio deputado rossoni estivesse cobrando a agilização dos pagamentos 
para a valor. por essa razão que apareceram várias ligações do gabinete do 
deputado rossoni para a seed, embora seja possível que o deputado rossoni 
não soubesse dessas ligações. 
 
eu me encontrei algumas vezes com o deputado valdir rossoni na madeireira 
dele, perto da rotatória na avenida principal de bituruna/pr. sempre que ele 
me via ele vinha falar comigo. ele também me ligava no meu telefone pessoal 
(41-9953-3333), mas apenas para falar do andamento das obras. as ligações 



partiam quase sempre do telefone do gerson. na agenda do meu telefone 
estava identificado o contato dele como “gerson rossoni”.  
 
o deputado nunca chegou a falar abertamente comigo sobre dinheiro. ele 
deixava eu resolver tudo com o gerson, que era quem cuidava do financeiro 
dele. uma vez o gerson me disse “me entrega r$ 40.000,00 (quarenta mil reais) 
que eu preciso pagar o piloto (de avião) do rossoni”.  
 
as obras em bituruna/pr foram todas concluídas e não houve irregularidades 
durante a execução, já que a fiscal jéssica era muito rigorosa. na verdade, no 
começo das obras ela era mais “tranquila”, já que o marido dela, cásyo oscar 
franchin, tinha sido contratado por mim para cuidar da obra. eu o contratei 
exatamente por conta desse parentesco com a fiscal, mas foi ele quem 
procurou emprego. foi o cásyo também quem fez o projeto original para a 
prefeitura. como na campanha das eleições municipais de 2012 a jéssica e o 
cásyo apoiaram o candidato que era oposição ao candidato apoiado pelo 
deputado rossoni, ela acabou sendo demitida. o cásyo já tinha pedido para sair 
da valor assim que saiu o resultado da eleição. ela ficou alguns meses fora da 
prefeitura, mas acabou voltando. a partir de então passou a ser bastante 
rigorosa nas fiscalizações.  
 
o rodrigo rossoni ficou no cargo de prefeito municipal de bituruna/pr por 
apenas poucos meses, tendo sido cassado pela justiça eleitoral. o “nereu”, 
secretário de governo dele, saiu junto, mas voltou para a prefeitura em 2013, 
como secretário de transportes do novo prefeito eleito. quem assumiu o lugar 
dele na secretaria de governo foi o professor gerson, nomeado pelo prefeito 
robertinho. quando o professor gerson e o robertinho assumiram, eles me 
chamaram para conversar e disseram que nada ia mudar na relação da 
prefeitura com a valor porque eles sabiam da relação que a empresa tinha com 
o deputado rossoni, e, caso interferissem, tinham medo que o deputado 
retaliasse o município de alguma forma.  
 
eu ganhei um total de sete licitações em bituruna/pr, em contratos que, 
considerando os aditivos, somaram cerca de r$ 6.000.000,00 (seis milhões de 
reais), dos quais repassei para o deputado valdir rossoni cerca de r$ 460.000,00 
(quatrocentos e sessenta mil reais). os repasses foram feitos em valores 
variados. depois fazíamos um acerto de contas para ver se estava tudo certo.  
 
mais para o final, o gerson me chamou na presidência da assembleia e me 
mostrou umas anotações sobre os repasses que eu tinha feito. ele fez as contas 
e então me cobrou cerca de r$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) que 
estariam faltando para inteirar os 10% (dez por cento). eu expliquei que a 
fiscal das obras tinha feito um “check list” e bloqueado o repasse de 
aproximadamente r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para a valor, e, portanto, 



eu só pagaria o restante se conseguissem o desbloqueio. alguns dias depois o 
“nereu” também me procurou e disse que eu teria que acertar aquela 
diferença, mas eu insisti que só pagaria se aquele outro valor fosse liberado, o 
que não ocorreu. 
 
um tempo depois, quando conheci o mauricio jandoi fanini antonio, que era o 
diretor do departamento de engenharia, projetos e orçamentos (depo), da 
superintendência de desenvolvimento educacional (sude), da secretaria de 
educação do estado do paraná (seed), ele me contou que antes de serem 
autorizadas as licitações em bituruna/pr ele foi de helicóptero com o 
deputado rossoni até aquela cidade e lá perguntou quais eram as obras que o 
deputado queria que fossem realizadas. foram liberados os recursos 
exatamente conforme indicado por ele, ou seja, todas as licitações que eu 
venci em bituruna/pr foram de obras conveniadas com o governo do estado e 
cujos recursos foram viabilizados diretamente pelo deputado valdir rossoni.” 

 

 

 sendo todo o exposto expressão da verdade, firmo a presente, 

juntamente com o declarante, em duas (02) vias digitadas no anverso. 
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“durante a execução da obra da escola oscar geyer, em bituruna/pr, vimos que 
havia um “furo” no projeto e seria necessário um aditivo para solucionar o 
problema. eu liguei para o paim e falei sobre o aditivo. algum tempo depois, 
em meados de 2012, ele retornou a ligação dizendo que era para eu ir até a 
presidência da assembleia que o deputado valdir rossoni me apresentaria ao 
mauricio jandoi fanini antonio, diretor do depo, órgão que integra a sude e é 
responsável pelas obras da seed. a liberação do aditivo dependia da aprovação 
do fanini, pois seria custeado por repasses do governo estadual.  
 
na reunião o fanini disse que já me conhecia da época da prefeitura de 
curitiba, quando foi diretor de pavimentação da secretaria municipal de obras 
e eu trabalhava com saneamento básico com a egc. falamos sobre o aditivo de 
bituruna/pr. então o deputado rossoni perguntou “então mauricio, não vai ter 
mais obras lá?”, no que o fanini disse que teriam várias licitações na sude para 
construção e reformas de escolas em todo o estado. o deputado rossoni então 
me “carimbou” como um empreiteiro da confiança dele, no que o maurício 
fanini disse que era para eu ir conversar com ele. 
 
no dia seguinte eu fui até a sude. assim que abri a porta o fanini esfregou os 
braços e disse “nossa, cheguei a me arrepiar quando você entrou, sinto que a 
gente vai ganhar dinheiro pra caramba”. em seguida ele contou que tinha 
ficado cinco meses trabalhando na sude sem ter cargo (sem nomeação). disse 



que o cargo de diretor do depo não existia e que tiraram um cara do palácio 
(sede do governo do estado) e deram o cargo pra ele. o fanini me contou que, 
alguns dias antes, acompanhou a esposa dele numa visita à primeira dama do 
estado, fernanda richa, na casa do governador carlos alberto richa (beto richa). 
nessa ocasião o beto richa perguntou se ele já estava nomeado. quando soube 
que ainda não, disse para ele ir ao palácio no dia seguinte que seria resolvido. 
 
nessa primeira conversa que tive com ele, o fanini falou que estava com 
dificuldades financeiras e sem maiores constrangimentos me pediu de cara 
r$ 10.000,00 (dez mil reais). o fanini dizia “quer rir, tem que fazer rir”. ele me 
mostrou uma pilha de processos parados num canto da sala dele e disse “esse 
aí é o pessoal que não quer me ajudar”.  
 
ele disse que teriam várias licitações e me orientou a elaborar propostas com 
descontos agressivos, de forma a garantir minha vitória nas licitações. 
posteriormente acertariam tudo através de aditivos contratuais. a cada licitação 
ele dizia qual era o desconto que eu tinha que dar para ganhar (18%, 20%, 
etc.). ele me indicava quais eram as obras “boas”, ou seja, aquelas onde não 
iria faltar recursos, e me orientava a participar. mesmo assim teve algumas 
poucas licitações que eu perdi, mas eu soube depois que ele tinha feito o 
mesmo acerto com outras empresas, tendo, em alguns casos, orientado a dar 
um desconto maior que o meu. 
 
o fanini disse que não queria mexer no esquema que eu tinha com o deputado 
rossoni em bituruna/pr, mas insistiu que precisava daqueles r$ 10.000,00 (dez 
mil reais). quando a coisa começou a acontecer mesmo na seed, eu me afastei 
um pouco do deputado rossoni, porque o fanini disse que só tinha uma 
pessoa para quem ele prestava contas, que era o governador beto richa. ele 
dizia “eu só tenho um senhor”.  
 
nessa conversa nós já acertamos que trabalharíamos juntos, mediante o 
repasse de propinas. eu disse pra ele que levaria os r$ 10.000,00 (dez mil reais) 
uns dois ou três dias depois, o que foi feito. entreguei o dinheiro diretamente 
para ele, na sua sala na sude (depo).” 

 

 

 sendo todo o exposto expressão da verdade, firmo a presente, 

juntamente com o declarante, em duas (02) vias digitadas no anverso. 
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“a primeira licitação que ganhei na seed foi para reforma do colégio amâncio 
moro, em curitiba/pr. nessa licitação o maurício fanini me orientou sobre qual 



desconto eu deveria dar para ganhar. eu apresentei a proposta conforme fui 
orientado e saí vencedor. assim que saiu o resultado ele me chamou e disse 
que iria agilizar a assinatura do contrato. disse também que, em seguida, era 
pra eu fazer uma medição com apenas quinze dias de execução da obra, 
quando o normal seriam trinta dias. ele falou que por antecipar essa medição 
eu teria que dar para ele r$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que foi feito. 
combinamos de levar o dinheiro numa casa que fica na avenida nossa senhora 
da luz, próximo do cruzamento com a avenida erasto gaertner, em curitiba/pr. 
nesse local funcionou uma escola de fonoaudiologia da esposa dele. quando 
cheguei ele já estava me esperando e então fiz a entrega. 
 
em todas as demais medições dessa obra houve repasse de valores para o 
fanini. no acordo que fizemos o fanini garantiu que seria feito um aditivo em 
valor próximo do máximo permitido em lei. eu repassaria para ele 50% 
(cinquenta por cento) do total do aditivo e o restante ficaria para mim a título 
de lucro sobre a execução da obra (a proposta inicial, com o desconto 
oferecido, daria apenas para executar a obra sem margem de lucro). esse 
pagamento ao fanini foi feito aos poucos, a cada medição. o fanini em 
determinado momento afastou o engenheiro ângelo, que fiscalizava a obra, 
porque ele não estava se entendendo direito com a diretora da escola.  
 
o esquema dessa obra era do fanini, ou seja, os recursos eram para destinação 
final dele. ele dizia que essa escola era local de votação do governador beto 
richa e, portanto, a obra deveria ser concluída. o aditivo da amâncio ficou em 
torno de r$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e o repasse total ao fanini foi de 
aproximadamente r$ 300.000,00 (trezentos mil reais).”  
 
 

 

 sendo todo o exposto expressão da verdade, firmo a presente, 

juntamente com o declarante, em duas (02) vias digitadas no anverso. 
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“em meados de 2013, o fanini me chamou na sude e falou “ganhe o maior 
número de obras que você conseguir porque nós precisamos arrecadar 
dinheiro para a campanha do governador em 2014”. ele me passou uma 
planilha em papel com todas as obras que seriam licitadas pelo governo, com 
informações sobre o estágio de cada um dos processos licitatórios. ele falou 
“vamos focar nas obras que tenham convênio federal, pois o dinheiro já está 
na conta do estado”. disse também que não era pra eu pegar obras com 



recursos unicamente do estado porque não tinha dinheiro e viraria uma 
“novela”.  
 

nós ficamos monitorando quais licitações iam abrindo e quando aparecia 
alguma que interessava nós participávamos. assim, a primeira licitação que teve 
nessa sistemática foi a da escola lysímaco ferreira da costa, em rio negro/pr. 
eu conversei com o fanini e ele me disse para dar um desconto entre 25% 
(vinte e cinco por cento) e 29% (vinte e nove por cento), para poder ganhar. 
eu dei o desconto de 28% (vinte e oito por cento) e saí vencedor. o contrato 
da lysímaco foi assinado no final do ano de 2013, na mesma época em que eu 
venci as licitações dos colégios william madi, arcângelo nandi, jardim paulista, 
ribeirão grande e tancredo neves.  
 
nessa época o fanini falou para mim “assine o contrato da lysímaco e já faça 
uma medição”. no dia seguinte foi feita uma medição como se já tivesse sido 
executado 25% (vinte e cinco por cento) da obra. ele disse que a gente ia fazer 
várias antecipações de medições, mesmo sem a obra ser executada, como 
forma de arrecadar dinheiro para o caixa da campanha do governador. ele não 
especificou valor, ele disse assim “vamos alimentar a campanha do 
governador”. eu decidi apostar. eu pensei “eu tenho o aval do governador, o 
beto não perde a eleição”. a conversa era “agora não podemos deixar faltar 
dinheiro”.  
 
quando é assinado o contrato já estão previstos quando deverão ocorrer os 
pagamentos, com base na evolução da execução da obra. assim, o correto seria 
que os pagamentos ocorressem mês a mês, desde que atingido uma 
determinada porcentagem de execução da obra, o que já era previamente 
estabelecido no contrato e deveria ser fiscalizado por engenheiros do depo. de 
acordo com o fanini, era para a valor encaminhar as medições como se 
estivesse cumprindo rigorosamente o contrato, mesmo sem as obras terem 
sido executadas, que o governo pagaria a empresa do mesmo jeito.  
 
o fanini me dizia quanto dinheiro eu teria que repassar para ele e assim que eu 
recebia o pagamento eu fazia o repasse do valor solicitado. ele dizia para 
sempre deixar uma equipe ou outra nos locais das obras para não levantar 
suspeitas de que estariam totalmente paralisadas. em seguida, a gente elaborava 
as planilhas das medições.  
 
eu cheguei a assinar as planilhas nas três primeiras medições de cada uma 
daquelas obras. meu nome figurava na planilha como representante da 
empresa. tinha que ter também a assinatura de um engenheiro pela empresa. a 
vanessa corria atrás disso. acho que minha irmã viviane lopes de souza, que 
era a engenheira responsável por todas as obras da valor, chegou a assinar 
alguma coisa, mas também tinham os engenheiros de cada obra. lembro que o 



josé tanous cuidava da obra de rio negro/pr. em campina grande do sul a 
responsabilidade era da viviane e da andressa, que era uma arquiteta da valor. 
das demais obras não me recordo. não sei dizer se esses engenheiros chegaram 
efetivamente a assinar alguma planilha.  
 
a partir de um momento, como o volume de documentos das medições estava 
muito grande, eu deleguei essa função para a vanessa. eu falei “faça tudo 
sozinha”. ela assinava por todos, inclusive por mim e pelos engenheiros 
(falsificava as assinaturas ou pedia para alguém falsificar). não havia 
necessidade de nenhum cálculo de engenharia, uma vez que as medições já 
estavam prontas, com base no contrato assinado. como não era feita medição 
de fato na obra, era apresentada a medição completa prevista no contrato.  
 
quando foi assinado o contrato eu já encaminhei uma planílha com a previsão 
de execução da obra, o que foi aprovado pela sude. no momento das 
medições a gente só imprimia o que já tava previsto e colocava como se 
tivesse executado tudo e eles aprovavam. eu nem sabia que a tatiane tinha 
assinado alguma medição. eu mandava a vanessa preparar a papelada, não me 
preocupava quem tinha assinado ou não. ás vezes o fanini me ligava e falava 
“preciso da medição quatro para amanhã”. eu ligava para a vanessa e falava 
“medição quatro para amanhã”, e ela tinha que se virar.  
 
em relação ao laudo do instituto de criminalística de que eu teria falsificado a 
assinatura da minha irmã, a conclusão do perito é equivocada. ele comparou 
uma assinatura atribuida à viviane com uma outra atribuída a mim, e concluiu 
que eram similares e, portanto, eu teria assinado ambas. ocorre que a 
assinatura que consta como sendo minha também é falsa (não fui eu que 
assinei). provavelmente foi a vanessa quem fez as duas assinaturas, tanto a 
“minha”, como a da “viviane”.  
 
aquelas primeiras medições que eu assinei eu levei diretamente na sude e 
entreguei pessoalmente para o fanini. nos demais casos a vanessa levava lá e 
entregava ou para a marilse (secretária do fanini) ou para o engenheiro 
evandro machado. eu sabia que o correto seria levar a medição e protocolar 
no setor de protocolo da sude. não sei se a vanessa alguma vez protocolou ou 
se sempre levou para a marilse. foi o fanini quem disse que era para entregar 
as medições para a marilse que ela protocolava.  
 
a marilse sempre me ligava quando o fanini queria que eu fosse lá falar com 
ele. uma única vez, no segundo semestre de 2014, o fanini me falou que a 
marilse iria fazer uma viagem para miami, nos estados unidos, e perguntou se 
eu não podia levar uns us$ 1.000,00 (mil dólares) para ajudá-la. eu falei que 
tudo bem e no dia seguinte eu voltei lá e deixei com ela um envelope com 
aquela quantia e falei “tá aqui”. ela ficou bem constrangida (com o rosto 



vermelho) e não falou nada. esses dólares eu comprei numa casa de câmbio 
no shopping curitiba, salvo engano. eu não posso afirmar que ela sabia que eu 
levava dinheiro para o fanini.  
 
a medição protocolada, para sair da sude, dependia da assinatura do jaime 
sunye neto, superintendente da sude, superior hierárquico do fanini. depois 
disso era agilizado o encaminhamento para a seed, o que era feito pela marilse. 
na seed quem cuidava disso era a marilane aparecida fermino da silva (mari). o 
fanini sempre dizia que quem resolvia as coisas na seed era a mari. eu conheci 
a mari pessoalmente em meados de 2013, quando estive na presidência da 
assembleia conversando com o eduardo paim. era para ela que o paim ligava 
na seed. a partir de então eu comecei a me aproximar dela, para que ela me 
ajudasse nos trâmites que me interessavam dentro da seed.  
 
cerca de quarenta dias após conhecê-la, a mari comentou comigo que estava 
com um problema para pagar um consórcio de um apartamento e perguntou 
se eu não poderia ajudá-la também. a partir daí eu comecei a entregar para ela 
quantias que geralmente variavam de r$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 
r$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme as necessidades dela. a gente se 
encontrava numa rua, próximo à lanchonete au-au, no bairro santa quitéria, 
onde eu entregava o dinheiro. já levei o dinheiro também numa casa na rua 
conselheiro laurindo, próximo ao teatro guaíra (apto 03), de uma amiga dela 
chamada sueli.  a vanessa também foi levar dinheiro nesse local. essa sueli 
chegou a ir no escritório da valor para pegar o dinheiro da mari.  
 
no total eu entreguei quase r$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para a mari. 
numa única vez eu levei r$ 90.000,00 (noventa mil reais) para ela, logo após eu 
receber o aditivo do colégio amâncio moro (ela ajudou a destravar a liberação 
do aditivo que estava parado há vários meses). ela disse que esse dinheiro 
tinha a ver com a quitação do apartamento dela, alguma coisa assim, junto 
com a sueli. ela me mostrava as cartas do serasa cobrando ela.  
 
uma vez a mari me falou que eu precisaria dar r$ 9.500,00 (nove mil e 
quinhentos reais) para ela repassar para uma funcionária do setor financeiro 
ou orçamentário da seed, para poder liberar um entrave que estava ocorrendo. 
eu entreguei o dinheiro para ela e a coisa andou. ela chegou a mencionar o 
nome da funcionária, mas não me recordo. a mari era a minha pessoa de 
confiança dentro da seed e eu orientava minhas funcionárias a conversarem 
com ela sempre que fosse necessário.  
 
os contratos dos colégios william madi, arcângelo nandi, jardim paulista, 
ribeirão grande e tancredo neves, só foram assinados em abril de 2014, logo 
após a posse do novo secretário de educação paulo schmidt. depois que os 
contratos foram assinados o fanini me falou que o paulo schmidt disse que 



tinha sido procurado por um vereador do interior pedindo r$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais) para fazer alguma coisa relacionada à campanha do 
governador beto richa. o secretário orientou o vereador a procurar o fanini, 
porque ele que seria o caixa da campanha do governador na seed. a mari 
confirmou comigo essa história. inclusive o vereador até me ligou uma vez.  
 
o fanini me mandava fazer as medições pois não podia faltar dinheiro para a 
campanha. ele disse “com esses r$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de 
reais) a gente faz a campanha do beto”. esse valor de r$ 32.000.000,00 (trinta e 
dois milhões de reais) era a soma dos contratos, já incluído o valor dos 
aditivos, que ele já tinha garantido que sairiam. o fanini dizia que nenhuma 
medição de qualquer obra da sude era autorizada por ele sem que tivesse 
pagamento de propina. 
 
o fanini determinou que não fosse alimentado o sistema simec, de fiscalização 
federal, e colocava dados falsos no sistema estadual. em 2015 ele disse que o 
pessoal do mec viria a curitiba para ver porque não estava sendo alimentado.  
 
na obra do colégio lysímaco ferreira da costa, em rio negro/pr, o fiscal lauro 
foi afastado pelo fanini porque não queria assinar as medições falsas, tendo 
colocado em seu lugar o fiscal evandro machado, que já era do esquema. eu 
sei que os fiscais que concordavam em assinar as medições falsas eram, além 
do evandro, os engenheiros bruno, ângelo e o mauro. quando começou a ficar 
com muita discrepância, esses engenheiros começaram a ficar constrangidos, 
menos o evandro, que sempre “bancava” as medições. o fanini tinha 
prometido para o evandro que ele assumiria o cargo de diretor da engenharia 
da fundepar, quando ele fosse o presidente. o fanini dizia que o que a gente 
precisasse da engenharia era para falar direto com o evandro. o fanini 
comentou comigo também que sabia que o evandro, paralelamente, tinha uns 
esquemas próprios com umas obras menores e fazia vista grossa. em relação 
aos outros engenheiros o fanini dizia que quem estava ajudando seria 
recompensado em termos de cargos, mas não deu detalhes.” 

 

 

 sendo todo o exposto expressão da verdade, firmo a presente, 

juntamente com o declarante, em duas (02) vias digitadas no anverso. 
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“entre os meses de abril e setembro de 2014, eu repassei o grosso dos valores 
desviados diretamente para o diretor do depo maurício fanini. ele disse que, 
conforme acertado com o governador, parte destes valores ficariam com ele 
(fanini) e parte iriam para a campanha do beto richa. o fanini comentou que o 
ex-deputado eduardo sciarra era o responsável pelo “caixa um” da campanha 



e que os três principais arrecadadores do “caixa dois” eram o ezequias moreira 
rodrigues (secretário especial do cerimonial e relações internacionais do 
governo do estado do paraná), o luiz abi antoum (primo do governador) e o 
deonilson roldo (secretário chefe de gabinete do governador).   
 
certa vez, perguntei se o dinheiro estava realmente sendo empregado na 
campanha do governador, tendo fanini dito que sim, já que ele repassava parte 
do dinheiro para o ezequias moreira, e parte para o luiz abi. às vezes o 
dinheiro era entregue ao ricardo rached, que trabalhava no palácio iguaçu, para 
então chegar até o luiz abi.  nesse esquema eu entreguei para o maurício fanini 
cerca de r$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) desviados das obras da valor 
na seed para serem destinados à campanha à reeleição do governador beto 
richa.  
 
o fanini acompanhava os pagamentos recebidos pela valor, e dizia o montante 
do repasse que eu teria que fazer. assim que o pagamento entrava eu mandava 
a vanessa, que figurava como sócia-gerente da empresa, entrar em contato 
com o banco para reservar o dinheiro do repasse. a gente pedia para que o 
saque fosse em notas altas, para fazer menos volume. muitas vezes eu ia 
pessoalmente até a agência do banco do brasil, na rua rockfeller, em 
curitiba/pr, um ou dois dias após o depósito.  geralmente a vanessa ia 
primeiro e eu a encontrava lá. ela entrava com uma mala e pegava o dinheiro, 
enquanto eu ficava esperando dentro do carro, no estacionamento. ela me 
entregava a mala com o dinheiro e eu saía de lá e ia fazer o repasse para o 
fanini.  
 
em regra as entregas ocorriam na sala dele no prédio da sude, na rua dos 
funcionários, no bairro cabral, em curitiba/pr. quando eu chegava lá o pessoal 
do estacionamento já me conhecia e tirava uns cones para eu poder parar o 
carro num lugar reservado. eu subia até a sala do fanini e combinava com ele 
de entrar por uma porta lateral que normalmente ficava fechada. eu entrava 
por ali para não ter que ficar passando na frente da secretária dele com a mala 
de dinheiro.  assim que eu entrava ele dizia “banheiro” e eu ia direto pro 
banheiro que ficava nos fundos da sala, no lado esquerdo de quem entra. ao 
lado do vaso sanitário o fanini deixava uma mochila. eu tirava o dinheiro da 
minha mala e colocava na mochila. eu saía do banheiro, a gente conversava um 
pouco e logo depois saíamos. geralmente a gente combinava de fazer isso 
próximo do horário do almoço. se ele tivesse que ficar ali na sude por mais 
tempo ele pegava a mochila e colocava num armário dentro da sala dele.  
 
como era muito volume de dinheiro a gente começou a ficar preocupado em 
continuar com essa sistemática de entrega na sude. então, decidimos utilizar 
caixas de vinho. eu pegava uma caixa com doze garrafas, deixava apenas duas 
e preenchia o restante com dinheiro. eu deixava duas garrafas para que 



fizessem barulho quando alguém as pegasse e não levantasse suspeitas. a 
colocação do dinheiro ocorria na própria sede da valor.  
 
teve uma oportunidade, no final de 2014, que eu mandei a tatiane, juntamente 
com meu filho gustavo, irem sacar o dinheiro no banco, porque a vanessa não 
poderia ir. quando eles voltaram a tatiane viu quando eu, juntamente com o 
gustavo, ficamos colocando o dinheiro dentro de uma caixa de vinho. esse 
esquema das caixas de vinho foi usado umas cinco ou seis vezes. a gente 
pegava as caixas e deixava na recepção do prédio do fanini, na rua quintino 
bocaiuva, perto da via rápida que vai para o bairro bacacheri (rua dep. joaquim 
josé pedrosa), bairro cabral. ele avisava o dia e o horário que era para deixar lá, 
por exemplo, quinta-feira, entre 13h00 e 13h30min, evitando que o dinheiro 
ficasse muito tempo no local. daquela vez que o gustavo me ajudou a colocar 
o dinheiro nas caixas de vinho ele também me acompanhou até o prédio do 
fanini para a entrega.  
 
a maioria dos saques era feita diretamente da conta da valor, através de 
cheques   assinados pelo rogério e pela vanessa. o rogério tinha deixado alguns 
cheques em branco assinados na época em que o getulio figurava no contrato 
social. como o getulio tinha restrições, a gente não levou o contrato social ao 
banco, porque poderia ter reflexos na redução do limite da conta. então, o 
rogério permaneceu na conta e só foi levado o novo contrato social após a 
saída do getulio e a entrada da vanessa e da tatiane.  
 
o gerente do banco do brasil, agencia rockfeller, era o ivan luiz seben, que 
nunca criou nenhuma dificuldade ou fez qualquer questionamento a respeito 
dos altos saques realizados. ele só pediu que eu comprasse um produto lá com 
ele, tipo um ourocap. quando a vanessa ia até o banco ela trajava o uniforme 
da valor, ou seja, dava para ver que era uma mera funcionária da empresa e 
não proprietária.  
 
o fanini chegou a pedir para mim e para as demais empresas que estavam 
arrecadando para a campanha que fizéssemos doações oficiais também, para 
“esquentar” a campanha um pouco. eu me recusei a fazer, porque fiquei com 
receio de vincular meu nome, o que poderia comprometer todo o esquema. 
não sei se as outras construtoras fizeram doações oficiais. 
 
o fanini pediu, também, que eu comprasse ares-condicionados para instalar na 
sala dele e da marilse, o que eu fiz. a tatiane que cuidou disso, inclusive da 
instalação. compramos da empresa frigolar (ou frigelar).” 

 

 

 sendo todo o exposto expressão da verdade, firmo a presente, 

juntamente com o declarante, em duas (02) vias digitadas no anverso. 
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“paralelamente a esse esquema da seed, de repasse de valores via maurício 
fanini, eu fiz uma outra doação autônoma para o caixa dois da campanha do 
governador beto richa. o eduardo paim, chefe de gabinete do deputado valdir 
rossoni,  também trabalhou na campanha à reeleição do governador. logo no 
começo ele me chamou para conversar e me disse pra eu entregar r$ 30.000,00 
(trinta mil reais) para o secretário de saúde licenciado, michele caputo neto, 
que era um dos coordenadores da campanha. eu fui até o comitê que fica no 
cruzamento da rua comendador fontana com a rua da glória, em curitiba/pr, e 
dei o dinheiro nas mãos dele.  
 

a mari também trabalhou nessa campanha e algum tempo depois me pediu 
uma outra contribuição, para que fosse entregue ao principal coordenador da 
campanha, eduardo sciarra. todavia, eu me recusei, dizendo que já tinha 
contribuído com o caputo neto no começo da campanha. eu não fiz nenhuma 
doação oficial, seja em meu nome, seja em nome da valor, para qualquer 
candidatura em 2014.” 

 

 

 sendo todo o exposto expressão da verdade, firmo a presente, 

juntamente com o declarante, em duas (02) vias digitadas no anverso. 
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“em 2014 o maurício fanini me contou que tinha acertado o repasse da 
quantia de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) do aditivo de uma obra em 
almirante tamandaré/pr de uma outra construtora para a pessoa de fabio 
dalazen, que na época era assessor do governador beto richa. o fanini estava 
bravo porque o combinado é que ele pegaria o dinheiro e faria o repasse, mas 
o dalazen “se atravessou” e pegou direto na empresa. não sei qual empresa 
era.  
 
tempos depois, conversando com a mari, ela comentou comigo que recebia 
com frequência ligações do fabio dalazen referentes à liberação de recursos 
para uma empresa. ela sabe dizer que empresa é essa. ela comentou também 
que o aditivo de almirante tamandaré/pr seria absurdo, considerando os 
termos consignados. no começo de 2015 surgiu o comentário de que o fabio 
dalazen foi nomeado diretor da companhia paranaense de energia - copel.” 

 

 

 sendo todo o exposto expressão da verdade, firmo a presente, 



juntamente com o declarante, em duas (02) vias digitadas no anverso. 
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“desde o primeiro contato que tive com o fanini, em 2012, ele já falava que o 
ideal era recriar a fundação educacional do paraná - fundepar, autarquia que 
ficaria encarregada de licitar e acompanhar todas as obras das escolas públicas 
estaduais, que foi desativada durante o governo roberto requião. ele vendeu 
esse “peixe” para o governador e insistia na sua recriação, para que pudesse 
ser nomeado presidente. em 2013, quando ele me orientou a ganhar as obras 
para fazer o caixa da campanha do governador à reeleição ele disse que, assim, 
ele teria mais força para que a fundepar fosse efetivamente recriada. com a 
criação da fundepar o fanini ficaria com poder muito maior para fazer as 
contratações e os pagamentos, e o esquema de desvio de dinheiro ficaria 
muito mais fácil. a ideia era que, através de novos contratos com a fundepar, 
seriam reunidos recursos que serviriam para finalizar as obras inacabadas que 
foram pagas durante a campanha.  
 
ele dizia que era amigo pessoal do governador beto richa, com quem jogava 
tênis frequentemente e as famílias se frequentavam mutuamente. o 
governador beto richa é engenheiro, assim como o fanini, mas parece que a 
proximidade entre eles deriva principalmente da relação de sua esposa com a 
primeira dama. o fanini comentou comigo que tinha conversado com o 
governador e que a gente estava “bem”, por conta dos valores que estávamos 
arrecadando para a campanha dele. ele dizia que era um dos que mais estava 
arrecadando.  
 
o fanini comentava comigo que ele se consultava direto com um “protetor” 
ou “conselheiro” e que era uma pessoa que dizia para ele o que aconteceria no 
futuro. eu até achei no começo que seria uma fonte dele no governo, mas 
depois fiquei sabendo que era uma espécie de religioso. 
 
o fanini me contou que quando saiu o resultado da eleição ele esteve na festa 
da vitória. em dado momento, o ezequias moreira, um dos principais 
arrecadadores da campanha, para quem ele havia repassado vultosas quantias 
em dinheiro, abraçou-o e disse “parabéns, você será o novo presidente da 
fundepar”. ele disse que alguns minutos depois encontrou pessoalmente o 
governador e o agradeceu, mas o beto richa disse “quem nomeia sou eu”, 
desautorizando a informação dada pelo ezequias. 
 
algum tempo depois, surgiu o comentário de que o governador faria uma 
“viagem da vitória” e que o único que teria sido convidado para ir com ele 
teria sido o fanini. posteriormente, eu conversei com o fanini e ele confirmou 
que em novembro 2014 iria viajar com o governador e as respectivas esposas 
para o caribe e miami, nos estados unidos. ele inclusive pediu us$ 20.000,00 



(vinte mil dólares) para mim, porque ia viajar. eu comprei um total de 
us$ 40.000,00 (quarenta mil dólares) de um doleiro chamado rui manoel chen 
kwan, com quem viajei uma vez para moçambique, na áfrica, e dei a metade 
para o fanini.  
 
o fanini me contou que durante aquela viagem comprou um rolex e deu de 
presente para o governador (não disse o valor que pagou). depois ele me 
mostrou fotos dessa viagem e de outras situações de lazer dele junto com o 
beto richa. eu estive no prédio do fanini quando ele me mostrou essas fotos. 
não cheguei a subir no apartamento, ficamos numa sala próxima à recepção. 
nesta mesma oportunidade ele relatou que uma vez o governador foi até o 
apartamento dele, ocasião em que o fanini disse “este apartamento foi você 
que me deu”. eu sabia que esse apartamento onde o fanini mora estava 
financiado e ele me disse que estava pensando em quitar a dívida. 
 
no começo de 2015 a fundepar foi realmente reativada e o fanini foi nomeado 
seu diretor presidente. esse cargo era muito cobiçado, pois teria autonomia 
total e um orçamento bilionário nas mãos, o que mostra que ele realmente 
repassou muito dinheiro para a campanha do governador. entretanto, a 
fundepar não chegou a funcionar efetivamente, pois logo em seguida estourou 
na imprensa o escândalo envolvendo a construção das escolas.” 

 

 

 sendo todo o exposto expressão da verdade, firmo a presente, 

juntamente com o declarante, em duas (02) vias digitadas no anverso. 
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“para que a valor pudesse participar de algumas licitações para construção de 
coberturas de quadras poliesportivas, precisávamos de atestados que 
comprovassem que a empresa já teria executado alguma obra de maior porte 
que envolvesse estruturas metálicas. houve um aumento na exigência da 
metragem exigida no edital. as únicas obras que atenderiam aquela exigência 
eram as do colégio amâncio moro e do campo distrital de joá.  
 
mesmo sabendo que essas obras ainda não estavam concluídas, eu solicitei à 
minha irmã viviane que “corresse atrás” dos respectivos atestados. não sei 
qual o trâmite que foi adotado, se ela foi pessoalmente lá ou se mandou outra 
pessoa. o que sei é que o engenheiro evandro machado, que não era o fiscal de 
nenhuma dessas obras, assinou os atestados que nós precisávamos. no 
atestado da amâncio, constou que a passarela, elevador e outras partes de 
alvenaria que teriam que ser construídas já estavam prontas, o que não era 
verdade. no caso do campo distrital de joá, o problema era que a parte de 



iluminação da quadra e o para-raio também não estavam concluídos, 
diferentemente do que constou no atestado assinado pelo evandro. não sei 
dizer se o engenheiro evandro levou dinheiro para fazer esses atestados falsos, 
já que o esquema dele era diretamente com o fanini.  
 
a licitação ocorreu cerca de dez dias depois. eu ganharia as três licitações, 
porque apresentei o preço com maior desconto, conforme orientação dada 
pelo fanini. algum tempo depois o fanini me chamou lá na sude para 
tratarmos sobre essas licitações das coberturas das quadras e me disse que a 
lucy erzinger, presidente da comissão de licitação, estava “empissando” os 
atestados, ou seja, duvidando de seus conteúdos. ela inclusive foi na obra da 
amâncio moro para verificar se tinha sido realmente concluída.  
 
o fanini então chamou o superintendente da sude, jaime sunye, para participar 
da conversa. o jaime chegou e falou assim “vamos fazer o seguinte, eduardo, 
eu vou falar para a lucy inabilitar você, não pela falsidade do atestado, mas 
pela insuficiência de metragem, aí não vai ter problema”, e foi isso o que 
aconteceu ao final.” 

 

 

 sendo todo o exposto expressão da verdade, firmo a presente, 

juntamente com o declarante, em duas (02) vias digitadas no anverso. 
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“o fanini comentou comigo que um esquema semelhante ao meu ocorria 
também com as empresas talento, m. i. e machado valente, em relação às quais 
também teria havido medições antecipadas e repasses de recursos destinados à 
campanha do governador beto richa à reeleição. numa oportunidade ele 
comentou que teria que devolver r$ 100.000,00 (cem mil reais) para o cara da 
m. i., porque ele iria sair do esquema. não sei se isso realmente aconteceu. eu 
cheguei a ter um breve contato superficial com os donos da m. i. e da 
machado valente. fui apresentado a eles pelo fanini. na verdade o cara da m. i. 
eu conhecia da época do der. nunca chegamos a falar sobre esse esquema de 
desvio de recursos públicos. eu sei que o cara da talento era contato do 
deputado traiano, que comentou comigo que a talento tinha entregado 
r$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para o fanini. a mari confirmou que o 
fanini ficava ligando para ela e fazendo pedidos em nome dessas empresas 
também. ela comentou “o fanini não pede muito por você”.” 

 

 

 sendo todo o exposto expressão da verdade, firmo a presente, 

juntamente com o declarante, em duas (02) vias digitadas no anverso. 
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“quando eu ganhei aquele pacote de licitações na seed começou uma pressão 
dentro do governo para que eu abrisse uma outra empresa, já que a valor 
estava ficando muito grande e chamando a atenção. a lucy erzinger já tinha, 
inclusive, ido até a sede da empresa e tirado fotos. tanto o fanini quanto a mari 
comentaram que eu precisaria ganhar licitações com outra empresa, para tirar 
o foco da valor. além disso, a valor estava perdendo algumas licitações para 
micro-empresas que tinham vantagens na disputa.  
 
assim, eu abri a pb construtora de obras e coloquei no nome da minha 
companheira patrícia baggio. num primeiro momento a empresa ficaria só no 
papel e pedi para meu amigo jeferson nazário que me cedesse um endereço 
para que eu colocasse como sede da empresa. ele me indicou uma sala que ele 
possui na avenida cândido de abreu, no centro cívico, em curitiba/pr, onde 
também funcionava o escritório da empresa dele, a jrl4.  
 
algum tempo depois o bradesco entrou em contato comigo e disse que eu 
precisaria justificar a origem da movimentação bancária da conta que meu 
filho gustavo tinha lá e que era movimentava por mim. eu tinha feito, por 
exemplo, transferências no valor de r$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para a 
conta dele, porque não queria deixar muito dinheiro na conta da valor. nessa 
mesma época meu relacionamento com a patrícia estava num momento ruim, 
então eu decidi tirá-la da empresa e colocar meu filho gustavo como único 
sócio. essa situação toda era do conhecimento da patrícia e do gustavo.  
 
posteriormente eu decidi colocar a pb para funcionar de fato e então loquei 
uma sala próximo à sede da valor para funcionar como a sede da pb. também 
foi contratada uma funcionária, que ficou um tempo na valor aprendendo o 
serviço com a vanessa.  
 
após a primeira fase da operação quadro negro, em que fui preso e tive meus 
bens apreendidos, eu decidi que precisava ganhar algum dinheiro e então 
participei de duas licitações na cidade de sento sé/ba com a pb. eu participei lá 
porque conhecia o pessoal, a cidade, e fiquei sabendo das obras. nessas 
licitações não houve qualquer irregularidade, disputei corretamente e venci no 
preço. as obras foram executadas e devidamente concluídas. eu fui 
pessoalmente para lá e ficava cuidando das obras. o engenheiro responsável 
pela pb era o tanous, mas ele não chegou a ir até aquela cidade. o gustavo sim, 
só para conhecer.  
 
mais recentemente eu soube pela imprensa que naquela sala que o jeferson 



tinha me emprestado na avenida cândido de abreu, funcionou também o 
escritório político do deputado valdir rossoni. quando eu estive na sala em 
2014, época em que o jeferson me cedeu o endereço para a sede da pb, não 
tinha nenhuma indicação de que ali funcionaria esse escritório político. a única 
placa que tinha era da jrl4. acho que esse escritório político só funcionou ali a 
partir de 2015, quando ele foi eleito deputado federal. eu nunca concordaria 
em colocar a sede da pb num local que eu soubesse que teria alguma ligação 
com o deputado rossoni. 
 
também soube pela imprensa que a outra empresa do jeferson, a embrasil, 
tinha sido contratada sem licitação pelo deputado valdir rossoni para prestar 
serviços na assembleia legislativa à época em que ele era o presidente. não 
cheguei a participar com a pb em nenhuma licitação na seed. a ideia era 
começar a participar em 2015, mas não deu tempo.” 

 

 

 sendo todo o exposto expressão da verdade, firmo a presente, 

juntamente com o declarante, em duas (02) vias digitadas no anverso. 
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“quando foram assinados os contratos das obras nos colégios lysímaco 
ferreira da costa, william madi, arcângelo nandi, jardim paulista, ribeirão 
grande e tancredo neves, o fanini já tinha garantido que haveria aditivos para 
compensar os descontos oferecidos na proposta inicial. ainda no período 
eleitoral ele me orientou a efetuar os pedidos de aditivos, dizendo que tinha 
conversado com o ezequias moreira e que ele teria dito que poderia fazer. ele 
me disse, inclusive, que era para fazer o aditivo no valor máximo permitido, 
dizendo, também, o que deveria constar dos pedidos, com basicamente os 
mesmos motivos invocados para os vários aditivos realizados. ele falou para eu 
pedir para minha irmã viviane conversar com o engenheiro evandro machado 
para acertarem como seriam formalizados os pedidos, o que foi feito. eu 
também participei da formulação das propostas, em conversas com a viviane, 
de modo a evitar que ficassem muito artificiais.  
 
a expectativa que eu tinha com os aditivos era de que uma parte maior ficasse 
comigo, até para dar um andamento nas obras. de qualquer forma, eu sabia 
que alguma parte ainda teria que ser repassada para os agentes públicos. eu fui 
até a sude e entreguei em mãos do fanini os pedidos dos seis aditivos. os 
aditivos ficaram ali na sala dele por uns trinta dias ainda e quando eu perguntei 
se não ia dar o encaminhamento ele falou que já tinha o aval “lá de cima”. 
alguns dias depois ele me contou que tinha encaminhado direto para o 
secretário estadual de fazenda, luiz eduardo da veiga sebastiani (sebastiani), 
sem precisar seguir o trâmite normal. passados mais alguns dias ele me 



chamou de novo e falou que estava complicado, porque o estado estava sem 
recursos.  
 
então o fanini me disse que teriam que fazer “via assembleia”, com os 
recursos que são devolvidos ao final do ano pelo legislativo para o executivo. 
ele estava com os aditivos de outras empresas que tinham acertado com ele 
também, a talento e a m. i., e falou que eu teria que conversar com o deputado 
plauto miró guimarães filho (plauto miró), que na época era o 1º secretário da 
assembleia legislativa do paraná, para viabilizar o repasse. ele me autorizou a 
falar em nome das três empresas.  
 
na conversa com o deputado plauto miró eu falei que estávamos com aditivos 
no valor de r$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e perguntei quanto que ele 
cobraria para arrumar o recurso via assembleia. ele virou para mim e disse 
“10% (dez por cento)”. eu questionei que era muito, mas ele disse que não 
dava para diminuir, porque iria dividir essa quantia com o deputado valdir 
rossoni, que na época ainda era o presidente da assembleia legislativa, e era 
quem teria que assinar o cheque. eu voltei a falar com o fanini e contei para ele 
que tinha acertado em 10% (dez por cento) apenas em nome da valor e ele 
teria que ver com as outras empresas. o fanini fez um monte de contas lá, de 
quanto ficaria para ele (fanini), e disse que a pedida do deputado plauto estava 
muito alta. ele falou para eu voltar lá e ver se não conseguia reduzir para 5% 
(cinco por cento). eu voltei a falar com o deputado plauto e repassei essa 
proposta, no que ele disse então que era para esquecer o das outras empresas 
e iria tocar só os aditivos da valor, já que eu tinha concordado com os 10% 
(dez por cento).   
 
não havia previsão orçamentária para que esses aditivos fossem pagos em 
2014, então foi necessário fazer umas tratativas com a seed. o deputado plauto 
me apresentou uma assessora dele chamada marisa (salvo engano), a qual iria 
fazer uma “triangulação” com a mari da seed. a mari, então, gestionou para 
que fosse cancelada a previsão orçamentária de outras obras da seed que não 
tinham faturado todo o previsto para aquele ano. assim, foram canceladas 
previsões orçamentárias no montante de cerca de  r$ 6.000.000,00 (seis 
milhões de reais), que era o que seria necessário para custear os aditivos da 
valor. a mari me ligou contando o que teria que ser feito, inclusive mencionou 
que isso afetaria novas obras que ocorreriam em ponta grossa/pr e que seriam 
licitadas pelo fanini no ano seguinte.  
 
o deputado plauto miró, juntamente com a mari, negociou diretamente com o 
secretário sebastiani para liberação desses recursos. a mari ficou encarregada 
de agilizar a aprovação dos aditivos, inclusive em relação ao trâmite na casa 
civil, e quando aparecia algum entrave ela acionava o deputado plauto.  
 



o fanini me avisou que os aditivos tinham sido aprovados e disse que era para 
ir lá assinar e já mandar as medições. pelo que me recordo ele colocou uma 
diferença de um ou dois dias entre a data do aditivo e a das medições para não 
ficar muito na cara. passados alguns dias o deputado plauto me ligou dizendo 
que estava na sala do sebastiani e que já tinha acertado tudo, e que naqueles 
dias já entraria o dinheiro. isso já era final de dezembro de 2014.  
 
depois que os valores dos aditivos foram liberados, no dia 23 de dezembro, eu 
saquei r$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), dos quais entreguei 
r$ 500.000,00 (quinhentos mil) para o fanini em caixas de vinho no prédio 
dele. no dia seguinte, eu paguei ao deputado plauto miró a primeira parcela da 
quantia por ele exigida, no valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais). esse 
primeiro pagamento foi feito na assembleia, na sala da tal marisa. ela me 
recebeu, mas saiu depois que o deputado entrou, então não presenciou a 
entrega do dinheiro. eu não paguei os r$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) de 
uma vez (equivalente a 10% do total), porque ficou faltando receber uma parte 
dos aditivos, o que só ocorreu no dia 30 de dezembro. os r$ 300.000,00 
(trezentos mil reais) restantes eu só paguei em meados de janeiro de 2015. o 
deputado plauto me ligou e falou para nos encontrarmos na padaria saint 
germain, da avenida visconde de guarapuava, bairro batel, em curitiba/pr. eu 
parei na porta, ele viu meu carro e entrou. eu fiz a volta, ele já pegou a sacola 
com o dinheiro que estava dentro do carro e pediu para eu deixá-lo próximo a 
um prédio algumas quadras dali. ele desceu e eu fui embora. 
 
no meu celular (marca apple, modelo iphone 6, apreendido e mencionado no 
laudo nº 47025/2015, do instituto de criminalística do paraná, linha nº 41-
9953-3333), tinham registradas conversas de whatsapp que tive com o deputado 
plauto miró sobre esse assunto. eu mesmo apaguei essas conversas, mas talvez 
a perícia consiga recuperá-las.  
 
o fanini tinha me contado que em certa ocasião teria comentado com o 
governador beto richa, durante uma partida de tênis, que havia algumas 
empresas, dentre elas a valor, que estariam “ajudando” e que seriam 
necessários alguns aditivos nos contratos dessas empresas. ele disse que o 
governador perguntou “são de confiança, né?”, no que ele respondeu que sim. 
então, o governador deu o ok. 
 
em outra oportunidade eu conversei com o deputado estadual ademar traiano 
sobre o pagamento dos aditivos e ele me contou que o governador beto richa 
perguntou se ele traiano tinha levado dinheiro nessa situação. o deputado 
traiano falou “eu não, quem levou dinheiro foi o plauto e o rossoni”.  
 
não tem como o governador dizer que não sabia o que se passava. não é que 
eu repassei 10% (dez por cento) de uma obra que eu conclui. foram 



r$ 17.000,000,00 (dezessete milhões de reais) desviados de obras que 
praticamente sequer saíram do papel. como ele assina seis aditivos num único 
dia e diz que não sabia de nada? o que aconteceu é que levaram dinheiro “pra 
caralho”, me usaram “pra caralho”, e o que eu ganhei a justiça tomou.” 

 

 

 sendo todo o exposto expressão da verdade, firmo a presente, 

juntamente com o declarante, em duas (02) vias digitadas no anverso. 
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“cerca de trinta dias antes do primeiro turno da eleição de 2014 o fanini falou 
pra mim que seria bom nós termos alguém do tribunal de contas do estado 
“com a gente”, querendo dizer que precisaríamos cooptar algum conselheiro. 
eu dei a ideia de procurarmos o conselheiro durval amaral (atual presidente do 
tce/pr) e oferecer ajuda financeira para a campanha do filho dele, josé tiago 
camargo do amaral (tiago amaral), ao cargo de deputado estadual. eu sugeri o 
durval amaral porque eu sabia que ele tinha uma boa relação com todo mundo 
e era ex-deputado estadual. a mari já tinha comentado comigo sobre a 
candidatura do tiago amaral e aí eu tive a ideia. ela conhecia a “claudinha”, que 
é assessora na casa civil, mas que seria o “braço direito” do conselheiro no 
governo. então eu pedi a ela que iniciasse as  tratativas. marcamos de nos 
encontrar numa rua próximo à seed, no bairro água verde, em curitiba/pr. 
durante a conversa, da qual participamos eu, a mari e a “claudinha”, ficou 
combinado que seria feito um pagamento de r$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 
para o “caixa dois” da campanha do tiago amaral. 
 
eu fui até o comitê de campanha do agora deputado estadual tiago amaral, que 
ficava na rua vieira dos santos, 365, próximo ao museu oscar niemeyer. eu 
entrei numa sala onde estava a “claudinha” e entreguei o dinheiro para ela. ela 
levou o dinheiro “lá pra dentro” numa outra sala e em seguida retornou 
acompanhada do conselheiro durval amaral que agradeceu e disse que estava a 
disposição para o que eu precisasse dele. eu falei para ele que era fundamental 
manter o fanini no cargo de diretor da depo, ou como presidente da fundepar, 
caso fosse recriada, no que o conselheiro disse que trabalharia para que isso 
acontecesse. o conselheiro me levou até outra sala onde estava o filho dele 
candidato, o qual também me agradeceu pela colaboração financeira. esses 
r$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) foram sacados da conta da valor, na mesma 
sistemática dos repasses para o fanini.  
 
depois que estourou o escândalo das obras das escolas na imprensa, foi 
instaurado um procedimento no tribunal de contas do estado, que foi 
distribuído exatamente para o conselheiro durval amaral. surgiu a ideia da 
realização de um tac para solucionar o problema e eu soube que o conselheiro 



durval amaral se reuniu com os deputados ademar traiano e plauto miró nesse 
sentido. eu tinha contado para os deputados plauto e traiano que eu tinha 
ajudado na campanha do filho dele.” 

 

 

 sendo todo o exposto expressão da verdade, firmo a presente, 

juntamente com o declarante, em duas (02) vias digitadas no anverso. 
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“o fanini me contou que participou de uma reunião na casa do governador 
beto richa, uns quarenta e cinco dias antes da eleição, com a presença do 
deputado estadual ademar traiano, então líder do governo, na qual ficou 
acertado pelos presentes que eu também deveria ajudar na campanha do 
deputado traiano à reeleição. o fanini me disse que a empresa talento, que 
também tinha obras na seed, já tinha ajudado com r$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais) e que eu precisaria ajudar também. 
 
combinei com o fanini que eu entregaria r$ 100.000,00 (cem mil reais) para o 
“caixa dois” da campanha do deputado ademar traiano. então, eu fui até o 
gabinete da liderança do governo na assembleia com a minha mala de 
dinheiro, ocasião em que conheci pessoalmente o deputado. durante a 
conversa, ele disse “o beto tem um homem de confiança em cada setor do 
governo. o homem dele na educação é o fanini. é o cara da casa do 
governador, da cozinha do governador”.  
 
na minha mala tinha a quantia de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais). quando 
eu abri para tirar os r$ 100.000,00 (cem mil reais) do deputado, ele viu que 
tinha mais dinheiro e disse “não pode me dar mais?”. eu falei que aquele 
dinheiro já estava comprometido para a campanha do governador.  
 
passada a eleição, por volta do mês de dezembro de 2014, o deputado ademar 
traiano me chamou para conversar e nos encontramos num café em frente à 
fast shop, no shopping pátio batel. lá ele disse que estava com uma dívida de 
campanha e, como eu era “o caixa”, me pediu outros r$ 100.000,00 (cem mil 
reais). ele disse que seria o novo presidente da assembleia legislativa do estado 
do paraná (em substituição ao deputado valdir rossoni, eleito para o cargo de 
deputado federal), e que, nesse cargo, iria me ajudar. alguns dias depois eu 
entreguei o dinheiro para ele lá no gabinete da liderança (ele ainda era o líder 
do governo).  
 
em fevereiro de 2015, uns dez dias após ele tomar posse como presidente da 
assembleia, ele me chamou no gabinete da presidência e disse que o filho dele 
tinha uma empresa que trabalhava com coleta de lixo (ou coisa do tipo), e que 



estava com um problema de caixa. então me pediu mais r$ 100.000,00 (cem 
mil reais), e eu dei de novo, alguns dias depois, numa sala ao lado do gabinete 
da presidência.  
 
por volta do mês de abril de 2015 os pagamentos do governo do estado para a 
valor estavam atrasados e então eu fui falar com o deputado traiano sobre isso. 
fizemos uma reunião nessa mesma sala ao lado do gabinete dele. o deputado 
plauto miró também participou. os deputados chamaram a mari para ela 
explicar o que estava acontecendo. depois que os pagamentos foram liberados, 
eu levei mais r$ 100.000,00 (cem mil reais) para o deputado traiano, na casa 
dele, que fica na esquina da rua euclides da cunha com a alameda julia da 
costa, em curitiba/pr. dessa vez eu adotei o sistema de levar o dinheiro em 
caixas de vinho. eu subi no apartamento, onde o filho do deputado também 
estava presente. o deputado comentou comigo que tinha feito um empréstimo 
junto ao secretário de estado edson casagrande no valor de r$ 3.000.000,00 
(três milhões de reais) e que estava tendo de pagar uma prestação de r$ 60 mil 
reais por mês. disse que utilizaria aquele dinheiro para quitar parte dessa 
dívida. 
 
eu tenho impresso em papel uma conversa no whatsapp que mantive com o 
deputado traiano em que falamos sobre esse dia em que eu fui lá levar o 
dinheiro. no meu celular (marca apple, modelo iphone 6, apreendido e 
mencionado no laudo nº 47025/2015, do instituto de criminalística do paraná, 
linha nº 41-9953-3333), tinham registradas outras conversas de whatsapp que 
tive com o deputado traiano marcando encontros, e coisas assim, que acho 
que foram apagadas, mas podem ser recuperadas pela perícia.” 

 

 

 sendo todo o exposto expressão da verdade, firmo a presente, 

juntamente com o declarante, em duas (02) vias digitadas no anverso. 
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“eu conheço o juliano borghetti desde a primeira campanha do cássio 
taniguchi à prefeitura de curitiba. nós dois trabalhamos na campanha e a partir 
de então ficamos amigos. no ano de 2014 ele me procurou e disse que, apesar 
de ser irmão da vice-governadora do estado, maria aparecida borghetti (cida 
borghetti), estava impossibilitado de assumir cargos públicos no governo, por 
estar com sua imagem desgastada em razão de uma briga de torcidas em que 
tinha se envolvido na cidade de joinville/sc, fatos que tiveram repercussão 
nacional.  
 
disse que, entretanto, foi-lhe dado o direito à nomeação de um cargo na vice-



governadoria, com salário de aproximadamente r$ 15.000,00 (quinze mil reais) 
e me propôs a “venda” dessa nomeação. disse que eu poderia colocar meu 
filho gustavo no cargo e em contrapartida eu pagaria ao juliano uma quantia 
“por fora”. 
 
paralelamente, a mari tinha comentado comigo que o edmundo rodrigues da 
veiga neto, diretor geral da seed, estava querendo tirá-la de lá, e pediu que eu 
conversasse com o fanini para conseguir uma função comissionada para ela 
em outro setor do governo. 
 
além disso, eu sabia que a secretaria estadual de meio ambiente (sema) era da 
“cota” da família barros (a vice-governadora é casada com o deputado federal 
e atual ministro da saúde ricardo barros). eu tinha a informação de que as 
licitações da sema, que até então eram realizadas na secretaria de infraestrutura 
e logística (seil), passariam a ser feitas pela própria sema.  
 
então, com base em todas essas informações, eu fiz a seguinte proposta ao 
juliano borghetti: eu indicaria a mari para aquele cargo que ele me ofereceu na 
vice-governadoria. na sequência eles providenciariam a lotação dela na sema, 
onde deveria ser nomeada presidente da futura comissão de licitação. e então 
eu pagaria a ele a quantia de r$ 10.000,00 (dez mil reais) por mês. 
 
como eu já estava acertado com o maurício fanini na fundepar, eu teria a 
possibilidade de ampliar meus negócios no governo, entrando em outra 
secretaria. assim, eu resolveria também o problema com a mari, que vivia me 
pedindo dinheiro, e teria um acréscimo salarial significativo, o que poderia me 
aliviar um pouco também. 
 
o juliano, então, disse que tinha que falar com o deputado ricardo barros, pois 
era quem “mandava”. algum tempo depois marcamos reuniões na vice-
governadoria e no diretório estadual do partido progressista (pp), que fica na 
rua vieira dos santos, próximo ao museu oscar niemeyer, em curitiba/pr. 
numa das reuniões no diretório do pp o deputado ricardo barros disse que 
concordaria com a proposta, mas era para eu pagar r$ 15.000,00 (quinze mil 
reais) mensais para o juliano.  
 
na entrada do diretório à direita ficava uma sala usada pelo juliano, mas as 
reuniões eram na sala usada pelo deputado ricardo barros, no final do 
corredor à esquerda. nessas reuniões ele disse que colocaria a mari na sema e 
que, em relação aos contratos que eu ganhasse lá, a gente “acertava” 
posteriormente, na época da campanha. ele disse que não gostava de receber 
valores ao longo da execução das obras. batemos o martelo e a mari foi 
nomeada num cargo na vice-governadoria. 
 



alguns dias depois o juliano me disse que a vice-governadora cida borghetti 
queria falar comigo. nós fomos até o gabinete dela na vice-governadoria e ela 
me agradeceu pessoalmente por ter resolvido a situação do irmão dela.  
 
a mari comentou comigo que o ricardo barros a levou pessoalmente até a 
sema e a apresentou para o então secretário. como aquela mudança para 
realização das licitações da sema ainda não tinha ocorrido, a mari permaneceu 
na vice-governadoria. depois de um tempo ela me pediu para mudar para a 
fundepar, enquanto a situação da sema não se resolvia. mas como a fundepar 
também não estava em funcionamento, continuou na vice-governadoria. 
 
a nomeação da mari na vice-governadoria ocorreu no começo do ano de 2015 
e a partir de então eu paguei para o juliano borghetti os r$ 15.000,00 (quinze 
mil reais) mensais. ele ia buscar o dinheiro comigo lá na valor. aconteceu que, 
cerca de três meses depois, o governador retirou alguns cargos da vice-
governadoria, um dos quais exatamente o da mari. eu conversei com o juliano 
e disse que suspenderia os pagamentos até que essa situação fosse resolvida. 
logo em seguida começaram os problemas das obras da seed e não retomei os 
pagamentos para ele. no total, entreguei ao juliano borghetti a quantia de 
r$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). 
 
durante as tratativas, conversei umas três ou quatro vezes com o deputado 
ricardo barros. contei para ele o problema que estava tendo entre o mauricio 
fanini e o jaime sunye, sobre quem assumiria a fundepar, e pedi que ele fosse 
conversar com o então secretário chefe da casa civil eduardo sciarra para 
tentar ajudar. depois ele me contou que teve a conversa e que “os caras” 
queriam nomear o sunye para a presidência da fundepar. em seguida, fomos 
falar com o fanini na sude, ocasião em que o deputado ricardo barros sugeriu 
a ele que abrisse mão da parte da merenda e ficasse apenas com as obras de 
engenharia da fundepar.” 
 
 
 sendo todo o exposto expressão da verdade, firmo a presente, 

juntamente com o declarante, em duas (02) vias digitadas no anverso. 
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“em janeiro de 2015 o maurício fanini me chamou na sude e me mostrou o 
decreto em que ele tinha sido nomeado presidente da fundepar. nessa mesma 
ocasião ele me disse “tive uma reunião com o governador e a gente vai ter que 
dar r$ 100.000,00 (cem mil reais) por mês para ele, porque o beto vai ser 
candidato a senador, o pepe vai ser candidato a deputado federal e o marcelo a 
deputado estadual”. pepe richa é como é conhecido o secretário estadual de 
infraestrutura e logística josé richa filho, irmão do governador beto richa, e 



marcelo é o nome de um dos filhos do governador. referidas campanhas se 
referiam ao pleito a se realizar em 2018. eu concordei e, a partir de janeiro de 
2015, repassei ao fanini, a pretexto de colaboração para aquelas campanhas, a 
quantia de r$ 100.000,00 (cem mil reais), mensalmente, até o mês anterior ao 
da sua exoneração, em junho de 2015, quando ele deixou o governo. ” 

 

 

 sendo todo o exposto expressão da verdade, firmo a presente, 

juntamente com o declarante, em duas (02) vias digitadas no anverso. 
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“houve uma disputa de poder entre o maurício fanini, que era diretor do depo, 
e o superintendente da sude, jaime sunye, seu superior hierárquico. a questão 
era saber qual dos dois que assumiria a fundepar e como ficaria a sude a partir 
de então. 
 
o fanini e a marilse, secretária dele, comentaram comigo, em momentos 
distintos, que o jaime sunye tinha um esquema na seed referente à merenda 
escolar. mencionaram a existência de um procedimento interno que apura 
irregularidades em algumas compras que ele teria autorizado. em relação ao 
esquema da valor e demais empresas de construção, o fanini dizia que o sunye 
era um “bobão” e aparentemente não sabia de nada. 
 
o fanini me contou que, após ser nomeado presidente da fundepar, decidiu 
tomar a sala que era usada pelo jaime sunye, e ofereceu para ele um cargo de 
menor expressão no serviço social autônomo paranaeducação. o sunye não 
gostou, pois ainda permanecia com o cargo de superintendente da sude até 
que a fundepar fosse efetivamente instalada. então ele (sunye) começou a 
trabalhar para que essa instalação demorasse a acontecer, ao mesmo tempo 
em que tentava reverter a nomeação do fanini, para que assumisse a autarquia 
em seu lugar. 
 
o fanini contou também que se apresentou como o futuro presidente da 
fundepar para o novo secretário de educação fernando xavier ferreira, no dia 
de sua posse. ele me contou que o secretário xavier “desdenhou” dele, pois 
não tinha gostado da notícia da recriação da fundepar, já que assumiria uma 
secretaria com menos poder dentro do governo. o xavier e o sunye, então, 
acabaram se aproximando e buscaram apoio no então chefe da casa civil 
eduardo sciarra, para que o sunye assumisse a presidência da fundepar. ainda 
segundo o relato de fanini, o xavier e o sciarra foram pedir sua cabeça ao 
governador, que, em seguida, disse pessoalmente ao fanini que ficasse 
tranquilo porque não atenderia ao pedido. 



 
por conta disso, eu e o fanini começamos uma campanha para tirar o sunye do 
governo. numa ocasião, por exemplo, o fanini chegou a comentar comigo que 
iria sacar r$ 100.000,00 (cem mil reais) das contas dele para dar para o 
deputado ademar traiano, caso ele conseguisse a exoneração do sunye “até 
segunda feira”. não sei se esse pagamento efetivamente ocorreu.  
 
em dezembro de 2014 já tinha surgido aquele problema dos atestados falsos 
dos colégios amâncio moro e campo distrital de joá. o sunye, num primeiro 
momento, tinha feito a proposta de resolver internamente, para não dar 
repercussão pública ao fato. entretanto, a presidente da comissão de licitação, 
lucy erzinger, não ficou satisfeita com essa solução e em 2015 foi atrás do 
edmundo, diretor geral da seed, exigindo providências. o fanini me contou 
que, algum tempo depois, foi determinada a realização de um confronto entre 
os sistemas do simec (do governo federal) e do banco de obras (do governo 
do estado), e pediu para eu ir falar com o deputado ademar traiano, que já era 
o presidente da assembleia. o fanini tinha ouvido falar que o sunye iria falar 
com o secretário deonilson roldo para que o levantamento fosse adiante, pois 
viu ali uma oportunidade para desgastar o fanini e começou a explorar essa 
situação.  
 
eu conversei com o o deputado traiano e disse que se aquele confronto 
acontecesse ia dar um problema gigantesco, já que o simec e o banco de obras 
eram alimentados com informações diferentes, para não levantar suspeitas dos 
órgãos de fiscalização. o deputado traiano até então não tinha conhecimento 
integral do tamanho da discrepância entre os pagamentos e a execução das 
obras, e ficou extremamente preocupado. ele me contou que foi até o 
deonilson roldo e pediu para ele bloquear a realização desse levantamento, o 
qual disse que ia resolver. entretanto, a coisa foi adiante.  
 
alguns dias depois, eu fui com o fanini até o gabinete da presidência da 
assembleia quando o deputado traiano nos contou que tinha acabado de 
participar de uma reunião no palácio com o governador beto richa, na qual 
estavam presentes também o deonilson roldo, o ezequias moreira e o eduardo 
sciarra. em determinado momento foi questionado qual o montante total dos 
repasses advindos das obras da seed. o governador beto richa então teria dito 
que tinha recebido “apenas r$ 300.000,00 (trezentos mil reais)” do fanini. os 
demais não se manifestaram. quando o traiano contou essa história o fanini 
ficou transtornado, tendo dito “o ezequias não me defendeu? só pra ele eu dei 
r$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)!”.  
 
dias depois um assessor do deputado traiano me ligou e falou que ele estava 
me chamando de novo na assembleia para conversar. eu fui lá, nós entramos 
numa sala diferente onde eu nunca tinha estado antes, e então ele disse 



“eduardo, consegue tocar até quantas obras?”. eu falei que estava sem dinheiro 
e que ia ter que mandar todo mundo embora das obras em poucos dias. daí ele 
falou “vá procurar o agenor da construtora cima. esqueça o passado. daqui pra 
frente vamos focar pra terminar esse negócio”.  
 
eu fui até a sede da cima, na avenida silva jardim, onde o agenor me contou 
que conversou com o governador e com o deputado traiano e se 
comprometeu a me ajudar a terminar as obras. ele disse apenas “vou ajudar o 
beto”. ele disse que o deonilson roldo falou para ele que o material de 
construção viria de algumas obras de outras construtoras e o dinheiro de 
outra fonte. o agenor só iria gerenciar as obras, não iria colocar dinheiro dele. 
o deputado traiano me contou que o agenor era da confiança do governador, 
sem dar detalhes. o agenor disse que ajudaria a menos que o caso fosse parar 
na imprensa. ele perguntou, também, se eu tinha feito doação oficial para a 
campanha, o que seria um problema.  
 
fizemos umas 4 ou 5 reuniões com o agenor, de caráter técnico, com a equipe 
de engenharia tanto da valor quanto da construtora cima, para programar a 
execução das obras. da parte da valor participamos eu e a viviane. no meu 
celular tem conversas de whatsapp com o agenor sobre esse assunto. o telefone 
do agenor era o (41) 98857-9051.  
 
algum tempo depois, o fanini comentou comigo que o jornalista celso 
nascimento estava ligando na casa civil pedindo informações sobre as obras 
nas escolas e que estava preparando uma matéria sobre o assunto. o fanini 
disse “tomara que eles consigam comprar o celso”. cerca de dez dias depois o 
fanini e o sunye foram chamados na diretoria da casa civil e foram 
comunicados que estavam sendo exonerados dos respectivos cargos. dois ou 
três dias depois saiu a matéria no jornal gazeta do povo. a partir daí o plano de 
executar as obras em conjunto com a construtora cima foi descartado.” 

 

 

 sendo todo o exposto expressão da verdade, firmo a presente, 

juntamente com o declarante, em duas (02) vias digitadas no anverso. 
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“eu conversei com o fanini umas quatro ou cinco vezes após a exoneração 
dele, em junho de 2015. numa dessas conversas ele me contou que o 
governador beto richa tinha lhe avisado que o núcleo de repressão a crimes 
econômicos – nurce, da polícia civil do estado do paraná, faria uma operação 
policial relativa aos desvios nas obras da valor na seed, na qual seriam 
realizadas buscas e apreensões e, portanto, era para o fanini “limpar” as coisas 



dele, especialmente tudo que se relacionasse a dinheiro e que o ligasse ao 
governador. o fanini falou para eu fazer a mesma coisa e então eu fiz uma 
limpa na valor. eu tinha anotações sobre os repasses até então feitos aos 
agentes públicos e me livrei de tudo. havia também planilhas com anotações 
de pagamentos, as quais eu também joguei fora.  
 
no meu celular pessoal eu apaguei algumas conversas comprometedoras. falei 
para a vanessa fazer uma limpa nos computadores e no escritório. o celular 
que eu tinha dado para o eduardo paim, referente ao esquema das obras em 
bituruna/pr, eu já tinha pegado de volta em 2014 e entreguei para a vanessa, 
juntamente com o que ficava comigo. não sei o que ela fez com eles. eram uns 
aparelhos bem baratinhos.  
 
quando a imprensa esteve lá no escritório, as funcionárias ficaram apavoradas. 
a ursulla andrea ramos, advogada da valor, veio falar comigo e então eu contei 
para ela que tinha feito repasses para políticos. não cheguei a falar em valores, 
mas citei os nomes dos envolvidos.  
 
teve um dia que eu fui na casa da marilse e ela me contou que o fanini tinha 
estado na casa dela, tomado uma garrafa de vinho, chorado, e dito que já 
estava sabendo que seria preso e ficaria numa prisão especial da polícia militar. 
quando ela me contou isso eu percebi que também seria preso, o que veio a 
acontecer poucos dias depois.  
 
no dia em que foi deflagrada a primeira fase da operação quadro negro pelo 
nurce eu fui encontrado no meu apartamento, onde foram feitas buscas e 
cumprido o mandado de prisão temporária contra mim. nessa ocasião foram 
apreendidos três celulares meus, sendo um iphone de uma versão anterior que 
eu usava pouco (acho que era um antigo da minha companheira patricia); um 
aparelho samsung, que era meu telefone de moçambique; e o meu aparelho 
principal, que era um iphone 6, e tinha o número (41) 9953-3333. esse 
telefone estava no nome da tatiane. eu forneci a senha ao policial que me 
solicitou. ele acessou imediatamente o celular, tendo na delegacia comentado 
comigo sobre o conteúdo de algumas mensagens. a senha desse celular era 
2552 (dois cinco cinco dois) ou 2553 (dois cinco cinco três). eu mudei uma 
vez, não tenho certeza qual que ficou, mas é uma dessas.  
 
eu fiquei preso durante dez dias. na segunda-feira seguinte à minha colocação 
em liberdade eu fui direto no gabinete do deputado ademar traiano. 
conversamos sobre minha prisão e as apreensões feitas pela polícia, no que ele 
me perguntou “quais mensagens nossas tinha lá no seu celular?”, e eu 
expliquei que tinha deixado uma conversa em que ele falava que estava com o 
diretor geral da seed edmundo e tratávamos sobre o pagamento das notas 
federais. o deputado traiano me tranquilizou dizendo que a situação já estava 



sob controle, dando a entender que as conversas haviam sido apagadas.” 
 
 
 sendo todo o exposto expressão da verdade, firmo a presente, 

juntamente com o declarante, em duas (02) vias digitadas no anverso. 
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“pouco tempo após ter sido exonerado do cargo que ocupava no governo, o 
maurício fanini começou a me falar que teriam que providenciar a assinatura 
de um termo de ajustamento de conduta – tac - entre o tce/pr e a seed, para 
contornar o desgaste causado pela operação quadro negro na opinião pública. 
a ideia era conseguir um tempo para posteriormente arrumar um meio de 
terminar as obras. 
 
na conversa que tive com o deputado traiano logo após eu sair da prisão, em 
julho de 2015, ele me orientou a ir até a seed para assinar os aditivos de prazo 
dos contratos da valor que já estariam prontos. disse que isso era necessário 
para viabilizar a assinatura do tac. eu expliquei que não poderia ir em virtude 
da vanessa e a tatiane terem revogado todas as procurações que eu tinha pela 
valor. quando eu fui solto a juíza aplicou uma medida cautelar que me impedia 
de ter qualquer contato com elas, com o fanini e com as demais pessoas que 
foram alvo da operação, sob pena de ser decretada novamente minha prisão. 
eu cumpri essa determinação integralmente. 
 
cerca de um mês após sair da prisão eu recebi uma notificação do procurador-
geral do estado, paulo sérgio rosso, para comparecer na procuradoria-geral do 
estado. na reunião ele me disse que estava fazendo um levantamento sobre o 
total dos valores desviados e que era para eu apresentar uma proposta de 
acordo para devolução. no total nos reunimos duas ou três vezes. numa dessas 
reuniões, por orientação do meu advogado à época, eu apresentei a seguinte 
proposta: eu contrataria, sob minha responsabilidade (pessoa física), uma 
outra construtora que concluiria as obras inacabadas. o paulo rosso 
concordou. para eles o que interessava naquele momento era formalizar um 
acordo, seja lá qual fosse. a forma como o acordo seria cumprido ficaria para 
um segundo momento.  
 
ao longo dessas conversas com a pge eu sempre estava em contato com o 
deputado ademar traiano, que me garantiu que eles (o governo) iam 
providenciar os recursos para pagar a contratação de uma empresa para 
terminar as obras, já que eu não tinha condições. 
 
essas conversas sobre a realização de um tac também passaram pelo ministério 
público do estado do paraná. o paulo rosso me falou que tinha conversado 



com o então procurador-geral de justiça, gilberto giacoia, o qual teria 
sinalizado pela possibilidade de realização do tac. algum tempo depois, ele 
(paulo rosso) disse que tinham umas procuradoras “chatas” que não estariam 
concordando, mas que não teria problema, que ele faria “de cima para baixo”, 
direto com o procurador-geral de justiça. o rosso falou para mim que se o tac 
fosse assinado o “criminal” ficaria insignificante. nem eu, nem meu advogado, 
tivemos qualquer contato com o pgj ou com as procuradoras.  
 
o paulo rosso dizia que o tac ainda não tinha sido formalizado somente 
porque eles ainda não tinham concluído o levantamento para totalização dos 
valores desviados. ao longo do segundo semestre de 2015, após a deflagração 
da primeira fase da operação quadro negro, quem ficou responsável por 
“resolver” o problema para o governo foi principalmente o deputado ademar 
traiano. conversei com ele diversas vezes nesse período, cerca de uma vez por 
mês, e ele sempre me perguntava “já resolveu com o rosso?”. nessa época ele 
não manteve mais contatos telefônicos comigo, só pessoalmente.  
 
nesse período eu continuei mantendo contato com a mari. numa ocasião ela 
me contou que conversou com o delegado-geral julio cezar dos reis, que é 
amigo dela, e disse que estava preocupada com a investigação policial. ela disse 
que se acalmou quando o delegado-geral riu e disse “está tudo sob controle”. 
a mari me contou também que soube que a advogada da vanessa e da tatiane 
estaria “infernizando” lá no nurce, mas não deu detalhes de como soube 
disso.” 
 
 sendo todo o exposto expressão da verdade, firmo a presente, 

juntamente com o declarante, em duas (02) vias digitadas no anverso. 
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“pouco tempo após ter sido exonerado do cargo que ocupava no governo, o 
maurício fanini começou a me falar que teriam que providenciar a assinatura 
de um termo de ajustamento de conduta – tac - entre o tce/pr e a seed, para 
contornar o desgaste causado pela operação quadro negro na opinião pública. 
a ideia era conseguir um tempo para posteriormente arrumar um meio de 
terminar as obras. 
 
na conversa que tive com o deputado traiano logo após eu sair da prisão, em 
julho de 2015, ele me orientou a ir até a seed para assinar os aditivos de prazo 
dos contratos da valor que já estariam prontos. disse que isso era necessário 
para viabilizar a assinatura do tac. eu expliquei que não poderia ir em virtude 
da vanessa e a tatiane terem revogado todas as procurações que eu tinha pela 
valor. quando eu fui solto a juíza aplicou uma medida cautelar que me impedia 
de ter qualquer contato com elas, com o fanini e com as demais pessoas que 



foram alvo da operação, sob pena de ser decretada novamente minha prisão. 
eu cumpri essa determinação integralmente. 
 
cerca de um mês após sair da prisão eu recebi uma notificação do procurador-
geral do estado, paulo sérgio rosso, para comparecer na procuradoria-geral do 
estado. na reunião ele me disse que estava fazendo um levantamento sobre o 
total dos valores desviados e que era para eu apresentar uma proposta de 
acordo para devolução. no total nos reunimos duas ou três vezes. numa dessas 
reuniões, por orientação do meu advogado à época, eu apresentei a seguinte 
proposta: eu contrataria, sob minha responsabilidade (pessoa física), uma 
outra construtora que concluiria as obras inacabadas. o paulo rosso 
concordou. para eles o que interessava naquele momento era formalizar um 
acordo, seja lá qual fosse. a forma como o acordo seria cumprido ficaria para 
um segundo momento.  
 
ao longo dessas conversas com a pge eu sempre estava em contato com o 
deputado ademar traiano, que me garantiu que eles (o governo) iam 
providenciar os recursos para pagar a contratação de uma empresa para 
terminar as obras, já que eu não tinha condições. 
 
essas conversas sobre a realização de um tac também passaram pelo ministério 
público do estado do paraná. o paulo rosso me falou que tinha conversado 
com o então procurador-geral de justiça, gilberto giacoia, o qual teria 
sinalizado pela possibilidade de realização do tac. algum tempo depois, ele 
(paulo rosso) disse que tinham umas procuradoras “chatas” que não estariam 
concordando, mas que não teria problema, que ele faria “de cima para baixo”, 
direto com o procurador-geral de justiça. o rosso falou para mim que se o tac 
fosse assinado o “criminal” ficaria insignificante. nem eu, nem meu advogado, 
tivemos qualquer contato com o pgj ou com as procuradoras.  
 
o paulo rosso dizia que o tac ainda não tinha sido formalizado somente 
porque eles ainda não tinham concluído o levantamento para totalização dos 
valores desviados. ao longo do segundo semestre de 2015, após a deflagração 
da primeira fase da operação quadro negro, quem ficou responsável por 
“resolver” o problema para o governo foi principalmente o deputado ademar 
traiano. conversei com ele diversas vezes nesse período, cerca de uma vez por 
mês, e ele sempre me perguntava “já resolveu com o rosso?”. nessa época ele 
não manteve mais contatos telefônicos comigo, só pessoalmente.  
 
nesse período eu continuei mantendo contato com a mari. numa ocasião ela 
me contou que conversou com o delegado-geral julio cezar dos reis, que é 
amigo dela, e disse que estava preocupada com a investigação policial. ela disse 
que se acalmou quando o delegado-geral riu e disse “está tudo sob controle”. 
a mari me contou também que soube que a advogada da vanessa e da tatiane 



estaria “infernizando” lá no nurce, mas não deu detalhes de como soube 
disso.” 
 
 sendo todo o exposto expressão da verdade, firmo a presente, 

juntamente com o declarante, em duas (02) vias digitadas no anverso. 
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“em dezembro de 2015 foi deflagrada a segunda fase da operação quadro 
negro, desta vez pelo grupo de atuação especial de combate ao crime 
organizado – gaeco.  depois que fui preso novamente ninguém mais falou 
comigo.  
 
fiquei preso no complexo médico penal, em pinhais/pr, onde tive contato 
com dois ex-diretores da assembleia legislativa do paraná, josé ary nassif e 
claudio marques da silva, que foram presos no caso dos “diários secretos”, por 
desvios de verbas públicas através da contratação de servidores fantasmas. o 
ex-diretor claudio marques começou a comentar que estava pensando em 
fazer delação premiada e, inclusive, tentava convencer o josé ary nassif a fazer 
o mesmo.  
 
alguns dias depois, já era umas 19h30min, chamaram os dois para sair, e todos 
pensaram que eles estavam sendo liberados. cerca de dez dias depois eles 
voltaram com um aspecto deplorável e disseram que foram mandados para o 
presídio de piraquara, sem qualquer motivo, onde as condições são 
desumanas. eu entendi que foi um recado para que desistissem da ideia de 
fazer a colaboração premiada. diante disso, como eu ainda estava preso, fiquei 
reticente em colaborar, o que só vim a fazer agora, após ter deixado o 
cárcere.” 

 

 
 sendo todo o exposto expressão da verdade, firmo a presente, 

juntamente com o declarante, em duas (02) vias digitadas no anverso. 
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“no ano de 2014 a valor participou, também, de uma licitação para construção 
da escola francisco pires machado, no bairro cará-cará, na cidade de ponta 
grossa/pr. essa licitação não tinha relação com o esquema que eu montei com 
o fanini na seed. cerca de sessenta dias antes dessa licitação o eduardo paim, 
chefe de gabinete do deputado valdir rossoni, comentou comigo que tinha 
falado sobre mim e sobre a valor com o deputado plauto miró e sugeriu que 
eu o procurasse para conversar. fui até o gabinete dele e na conversa ele me 



apresentou o chefe de gabinete dele (cujo nome não me recordo), e marcamos 
um dia para ir até ponta grossa/pr (reduto eleitoral do deputado plauto) para 
conversar com o secretário municipal de administração, joão nei marçal junior. 
 
durante a conversa o chefe de gabinete do plauto disse “viemos aqui acertar a 
obra do plauto para a valor”. o combinado foi que eles afastariam os outros 
participantes e eu concorreria sozinho. algum tempo depois o joão nei me 
disse que não teria conseguido afastar os demais concorrentes e que a solução 
seria eu dar dinheiro a cada um deles para que deixassem de concorrer. ele 
disse que já tinha conversado com os representantes das empresas e eles 
concordaram.  
 
os “interessados” retiraram os editais e então eu me encontrei com eles e 
acertei a entrega de cerca de r$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para que não 
participassem da concorrência. eles fariam um rateio entre eles. tinha um 
empreiteiro chamado pedro que meio que coordenou essa conversa. no dia da 
apresentação das propostas eu fui até lá e os outros empreiteiros também. eles 
me cercaram e perguntaram se estava tudo certo. eu disse que sim. na 
sequência, eu passei uma relação para a vanessa com  os nomes deles e valores 
de cheques que deveriam ser preenchidos e entregues para eles em garantia do 
pagamento (que seria em dinheiro). a vanessa emitiu os cheques da conta 
pessoal dela. alguns chegaram a apresentar os cheques, mas voltaram por falta 
de previsão de fundos. outros seguraram os cheques e posteriormente foram 
trocados por dinheiro entregue pela vanessa. esses pagamentos só ocorreram 
após eu começar a receber da prefeitura de ponta grossa/pr.  
 
eu participei sozinho dessa licitação e apresentei o preço cheio. o deputado 
plauto miró gravou programas eleitorais nessas obras, dizendo que foi o 
responsável por viabilizar os recursos junto ao governo estadual. o acordo 
inicial era repassar 5% (cinco por cento) do valor do contrato para o deputado 
plauto. como teve esse pagamento aos demais concorrentes, eu falei para ele 
que não daria mais para cumprir o combinado.  
 
depois de um tempo o deputado plauto me chamou e disse que tinha 
conversado com o joão nei para fazermos uma medição antecipada daquela 
obra no valor de r$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). como a fiscal municipal 
da obra era muito rígida, ajustaram com o maurício fanini, junto com o 
engenheiro evandro machado, de prepararem uma medição naquele valor e 
levar para a fiscal de ponta grossa/pr fazer igual e liberar. a ideia do deputado 
era que eu repassasse para ele a totalidade daquela medição, mas eu disse que 
teria que ficar com uma parte. então ele disse que, depois que passasse a 
medição definiriam a parte de cada um. ele disse que teria que repassar uma 
parte desses valores também ao prefeito de ponta grossa/pr, o marcelo rangel. 
o argumento que utilizaram para tentar convencer a fiscal é que tinha 



r$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em caixa do convênio, e precisava 
“limpar” para vir a segunda parcela. quando ela recebeu essa medição em 
mãos, fez um escândalo, disse que não concordaria, tendo, inclusive, segurado 
a medição falsa e guardado para ela. a obra estava caminhando bem, mas 
parou quando deu o problema com a valor.” 

 

 
 sendo todo o exposto expressão da verdade, firmo a presente, 

juntamente com o declarante, em duas (02) vias digitadas no anverso. 
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“eu não movimento conta bancária em meu nome pelo menos desde o ano de 
2010. eu ainda tenho uma conta no itaú, mas está bloqueada. eu movimentava 
várias contas bancárias em nome de terceiros. a conta da valor no banco do 
brasil eu movimentava pela internet com token, mesmo não figurando no 
quadro societário. a conta da valor no hsbc era movimentada antigamente pelo 
meu irmão rogério, e posteriormente por mim, mas era pouco usada. eu que 
movimentava a conta do meu filho gustavo no bradesco e a da vanessa no 
hsbc (tinha o cartão, cheque, etc). eu transferi mais de r$ 1.000.000,00 (um 
milhão de reais) para essas contas. na conta da minha companheira patricia no 
itaú eu cheguei a transferir alguns valores para repasse aos políticos e pedi 
para ela sacar para mim. eu fiz transferências também para a conta da vanessa 
do banco do brasil, para posteriormente efetuar os repasses.  
 
os meus carros eu também não colocava no meu nome, deixava em nome da 
valor. quando eu soube que teria a operação policial eu me desfiz de dois 
carros, um audi rs6 e um porsche carrera 911. eu os vendi por 
aproximadamente r$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). o porsche eu tinha, 
inclusive, escondido no meu apartamento de balneário camboriú um pouco 
antes. eu guardei esse dinheiro escondido no meu apartamento por um tempo. 
 
eu também passei o meu veículo audi rsq3 para minha advogada úrsula 
andreia ramos, como forma de blindar meu patrimônio. ela concordou. não 
tem nenhuma relação com pagamento de honorários ou verbas trabalhistas. a 
posse do carro sempre ficou comigo e ela nunca fez uso do mesmo. minha 
ideia era no futuro passar o carro de volta no nome da valor.   
 
no dia que foi cumprido o mandado de busca na minha casa eu deveria ter uns 
r$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) lá, da venda daqueles dois carros. eu tinha 
colocado dentro de um saco e escondido embaixo da jacuzzi que fica na 
varanda. os policiais não encontraram. eu estava usando esses recursos para 
tocar a valor, pagar advogado e despesas pessoais. esse dinheiro deve ter 
durado até o final do ano. em novembro de 2015 eu comprei dois carros no 



nome da patrícia, porque não tínhamos ficado com nenhum (foram todos 
apreendidos). eu usei parte daquele dinheiro para dar a entrada nesses carros, 
mas a maior parte foi financiada. 
 
o apartamento de balneário camboriu eu comprei financiado em 2012. dei um 
sinal de r$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e estava pagando o restante aos 
poucos. em 2014, época em que entrou a maioria dos recursos do esquema na 
seed, eu acelerei os pagamentos, mas não cheguei a quitar.  
 
depois que os fatos foram divulgados na imprensa eu pedi para a vanessa fazer 
um levantamento sobre o total dos saques realizados em dinheiro nas contas 
que eu utilizava. eu queria ter uma ideia do total dos repasses feitos aos 
agentes públicos. ela me apresentou o número de cerca de r$ 14.000.000,00 
(quatorze milhões de reais).  
 
a quase totalidade dos valores sacados em dinheiro foram destinados aos 
agentes públicos, principalmente através do fanini. desses saques, tinha uma 
parte que eu utilizava para pagamento dos empreiteiros que eu contratava nas 
cidades onde tinha as obras. eu também usava uma coisa ou outra para 
despesas variadas. acho que em relação a essas despesas devo ter gastado algo 
em torno de r$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) daqueles r$ 14.000.000,00 
(quatorze milhões de reais).   
 
paralelamente a isso eu fiz uma conta sobre os valores que eu empreguei nesse 
período para aquisição de bens de meu uso e da minha família e cheguei em 
algo em torno de r$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais), 
principalmente com a compra de carros e do apartamento em balneário 
camboriú/sc. para essas aquisições eu não utilizava saque em dinheiro, fazia 
transferências bancárias ou pagava boletos direto das contas que eu 
movimentava. 
 
o meu contador fez o balanço da valor e jogou os valores dos saques 
realizados para repasses aos politicos dentro de uma rubrica chamada “custos 
do material aplicado”. isso foi ideia dele. ele me cobrou r$ 8.000,00 (oito mil 
reais) para fazer esse balanço. ele me falou “tem que cuidar com essa 
quantidade de saque, que vai estourar o nome da vanessa.” 
 
 
 sendo todo o exposto expressão da verdade, firmo a presente, 

juntamente com o declarante, em duas (02) vias digitadas no anverso. 
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“o flat no hotel pestana de salvador/ba eu comprei em 2009 e demorei uns 
três anos para registrá-lo porque não tinha habite-se, em virtude de ficar 
localizado numa área da marinha. o contrato particular de compra e venda foi 
feito em nome da egc, mas em função dos problemas financeiros que a 
empresa passava ele foi registrado diretamente em nome do meu filho 
gustavo.  
 
as salas no edifício tomé de souza em salvador/ba eu comprei entre 2008 e 
2009, em nome da egc. depois de um tempo, deixei com uma corretora e ela 
acabou sendo procurada pela prefeitura municipal de salvador/ba que acabou 
locando o imóvel. como já estava tendo o problema de quebra da egc, eu fiz 
um contrato particular com o meu filho gustavo e a locação acabou sendo 
feita no nome dele. tomei essa decisão uma vez que, assim, eu poderia receber 
os valores depositados na conta bancária dele que eu movimentava 
pessoalmente. eu usava esses valores do aluguel dessas salas para custear 
despesas pessoais minhas.  
 
posteriormente decidi passar essas salas para o nome da minha advogada 
úrsula andreia ramos. eu tinha um débito com ela da ordem de r$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais), por conta de sua atuação nas ações trabalhistas 
da egc. as salas valiam bem mais que isso, mas como tinha aquele problema da 
falência, decidimos passar todas as salas no nome dela, também como forma 
de proteger esse meu patrimônio. por sugestão dela, decidimos fazer essa 
transferência com data retroativa, por causa das certidões da empresa. o plano 
era, encerrada a falência, eu quitar o débito que tinha com ela e repassar as 
salas para o meu nome ou de algum familiar meu.” 
 
 
 sendo todo o exposto expressão da verdade, firmo a presente, 

juntamente com o declarante, em duas (02) vias digitadas no anverso. 

 


