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TERMO DE DECLAjiAÇÕES
quepresta

NELSONLEALJUNIOR

Aos 22 di© do mês de üevereim de 2018, às 7 horas da manllã, perante DIOGO

CANTOR DE MANTOS, Procurador da República, compareceu NELSON LEAL
JÚNIOR, brasileiro, casado, diretor do DER/PR, profissão, nascido em 30/10/1966,

ííllho de Nê/se/z lea/ e de Zecã' Zacroü .Lea/, CPF 556.265.489-04, RG 03.360.108-

5/PR, residente e domiciliado na Rua Pauta Gosrki, 1101, casa 01, Mossungue,

Curitiba/PR, e-mail <nelsonlealjr@hotmail.coma, QUE o depoente presta esses

esclarecimentos voluntariamente. Às perguntas que Ihe foram formuladas pelo

Procurador da República RESPONDEU:QUE o depoente é diretor geral do DERA'R

desde janeiro de 2013; QUE o depoente também é conselheiro da COPEL; QUE a

renda média mensal do depoente é de R$ 60 mil; em 2010 o depoente comprou um

apartamento em Balneário Camboriu no Ediãcio Monte Olimpos; QUE o referido

apartamento foi vendido em 2013, sendo que o depoente usou o dinheiro para

comprar um novo apartamento; QUE em relação aos valores em espécie usados para

pagamento das parcelas do apartamento, o depoente alega que tais valores saíram do

estacionamento JUNQUEIRA LEAL; QUE também usou valores provenientes dos

serviços da CANET JUNIOR; QUE o depoente era superintendente da CANET
JUNIOR; QUE o depoente foi secretário de obras da prefeitura de Curitiba entre 2003

e 2006; QUE o depoente conhece GILSON BECKERT porque üabahou com o

depoente trabalhou com ele na secretária de obras de Curitiba; QUE o depoente fbi

indicado pwa diretor do DER pelo secretario PAPE RICHA, o qual o depoente

conheceu também na época de secretaria de obms; QUE GiLSON BECKERT

assessora o depoente até os dias anuais na área de concessões e desapropriações; QUE

o depoente conhece OSCAR GAYER que é engenheiro do DER/PR, que trabalhava

na diretoria técnica; QUE OSCAR GAYER não atuava nas concessões; QUE EDNA
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AZEVEDO SILVO é responsável pela área de planeamento do DER; QUE o
depoente não conhece CARLOS NASCER; QUE conhece WELLIGNTON

VOLPATO; QUE não é amigo pessoal de WELLINGTON, que é apenas conhecido

do depoente; QUE quando aluga iates, o depoente racha com mais três ou quatro

amigos e faz o pagamento; QUE nunca passeou de barco com WELLINGTON

VOLPATO, sendo possível que já tenham se encontrado por coincidência; QUE a

esposa do depoente fez a decoração do apartamento de VOLllATO em BALNEÁRIO
CAMBORIU; QUE a empresa de VOLPATO tem contrato com o Dela/PR, sendo

que o depoente jamais recebeu solicitações de antecipação de pagamentos desta

empresa; QUE conhece HELK) OGAMA por ser presidente da ECONORTE, tendo

negociado com eie os aditivos conüatuais; QUE a diretoria de operações e
coordenadoria de concessões fizeram estudos técúcos que balizaram os degraus

tarifários da ECONORTE; QUE o estudo técnico dirá a mzão pela qual não fbi usado

o estudo FIA; QUE não sabia que GAYER e BECKERT possuíam empresas que

recebiam das concessionárias; QUE nunca recebeu valores em espécie de VOLPATO

ou de qualquer concessionári% QUE o üllho do depoente foi estagiário na Triunfo,

sendo que o depoente não inteúeriu nesta indicação; QUE o alho do depoente

também trabalhou para ELLAS ABDO, sendo que o imião de ELLAS presta serviços

pam as concessionárias; QUE o depoente não costuma pagar despesas pessoais em

espécie; QUE o depoente não costuma receber pagamentos em espécie na sua conta;

QUE não conhece ANTONIO FRANCiSCO DOS SANTOS e RAUL ROMUALDO

DE OL[VEIRA; QUE conhece EDILSON A])ARECIDO MIRANDA, sendo que esta
pessoa não intermédia contatos do depoente com WELLINGTON VOLPATO e nunca

pagou valores em seu favor; QUE MURILO AMARA PENEIRA é assessor do

depoente, sendo que esta pessoa esta há pouco tempo no DER/PR e não intermedia

contatos com concessionárias;Nada mais a declarar, eu, Diogo Cantor de Maços li e

assinei..Z#

DECLARANTE
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