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PELO BUEIRO

Superfaturamento derruba
diretores do DEP na Capital
Cúpula do órgão pediu afastamento após
reportagem publicada ontem no site de
ZH apontar que empresas terceirizadas
pela prefeitura para fazer limpeza de bocas
de lobo cobravam por serviços não realizados.

POLÍCIA CIVIL, MP
E PREFEITURA VÃO
INVESTIGAR FRAUDE
Fortunati se diz “perplexo” e
abre sindicância para apurar.

RUA SÓ TEM TRÊS BUEIROS,
MAS MUNICÍPIO PAGOU
POR TRABALHO EM 229
Em 31 vias pesquisadas por
ZH, todas tinham problemas.
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FLAGRANTE NO
MENINO DEUS
Durante uma hora e 15 minutos, três
funcionários da empresa JD Construções
limparam 13 bocas de lobo e outros
equipamentos na Rua Barão de Teffé,
bairro Menino Deus, em 23 de fevereiro.
ZH observou o trabalho.
Em abril, quando apresentou a medição do
serviço para cobrar o DEP, a empresa JD
declarou ter limpado

41 EDs

São 28 a mais do que ZH viu serem limpos

13 EDs

E 27 a mais do que o cadastro geral do
DEP informa existir naquela via

14 EDs

8h

O caminhão placas CKH-2664 saiu da sede da JD
Construções levando quatro funcionários. A empresa
funciona na Rua Euclides Gonçalves Pereira, número 50,
bairro Rubem Berta. ZH acompanhou o trajeto de quase
uma hora. Às 8h58min, o veículo acessou a Rua Saldanha
Marinho, no bairro Menino Deus. Os funcionários
desembarcaram em frente ao prédio número 380.

9H14MIN

Descarregaram um carrinho de mão e outros materiais,
como areia. Três funcionários seguiram a pé levando o
material. Ingressaram na Rua Barão de Teffé às 9h14min.
O primeiro bueiro limpo foi o da esquina da Barão com
Rua Saldanha Marinho. Os funcionários usaram uma
picareta para abrir a tampa da boca de lobo a ﬁm de
retirar resíduos.

10H

FALTA DE FISCALIZAÇÃO DO DEP em serviços prestados por empresas terceirizadas
para limpeza e manutenção de equipamentos de drenagem de Porto Alegre gera
prejuízos. ZH acompanhou atividades nas ruas e cruzou dados da prefeitura que
comprovam as irregularidades. Diretores do órgão pediram afastamento dos cargos
ADRIANA IRION
adriana.irion@zerohora.com.br

À

s 9h14min de 23 de fevereiro,
com pás e picaretas, três homens
começavam a limpar bueiros na
Rua Barão de Teffé, no bairro
Menino Deus, em Porto Alegre. A limpeza de bocas de lobo e de outros equipamentos de drenagem (EDs), instalados
nas vias para captar água da chuva e reduzir alagamentos, é um serviço de rotina para empresas contratadas pelo Departamento de Esgotos Pluviais (DEP).
Naquela rua, empregados de uma dessas, a JD Construções, fizeram a limpeza
de 13 equipamentos.
Dois meses depois, ingressou no sistema do DEP o documento que atesta o
trabalho executado e embasa a cobrança. Na folha de medição de serviços, foi
registrada a limpeza de 41 EDs na Barão
de Teffé. Bem mais do que os 13 que ZH
viu os funcionários da JD limparem. E
também superior aos 14 que o cadastro
geral informa existirem naquela rua.
A conta que não fecha é resultado de
uma prática que tem feito dinheiro público escoar para pagar serviços inexistentes. O ágio, documentado por ZH ao
observar a equipe da JD naquela manhã,
reforça uma suspeita espraiada dentro
do próprio departamento: a de que cobranças são superfaturadas e o DEP, sem
controlar a execução de serviços, paga.
A reação das autoridades às suspeitas foi imediata ontem, quando a reportagem foi publicada no site de ZH e no
programa Atualidade, da Rádio Gaúcha.
O diretor-geral do DEP, Miguel Barre-

Um dos funcionários ﬁcou
com esse trabalho,
enquanto outros dois
seguiram para limpar
outros equipamentos. Por
vezes, um ﬁcava sentado
enquanto o outro fazia o
serviço sozinho. Os
equIpamentos são limpos,
e os resíduos, deixados
acumulados para posterior
recolhimento. O caminhão
vai se posicionando para
acompanhá-los.

to (PP), e o diretor-adjunto, Francisco
Mellos (PMDB), pediram afastamento
dos cargos. O prefeito José Fortunati determinou abertura de sindicância. O chefe da Polícia Civil, Emerson Wendt, determinou que o Departamento Estadual
de Investigações Criminais faça um inquérito. O Ministério Público de Contas
instaurou expediente (leia na página 10).
Durante seis meses de investigação,
ZH apurou que há descontrole na fiscalização. Além de acompanhar os serviços nas ruas, a reportagem cruzou informações do cadastro geral da prefeitura
– que registra quantos EDs há em cada
rua – com dados de pagamentos feitos
pelo DEP à JD Construções.
REPORTAGEM CONSTATOU
PROBLEMAS EM 31 RUAS
Foi possível verificar que a conta apresentada pela empresa para o município
todos os meses traz dados superfaturados, que são aprovados pelo gestor
do contrato e pagos integralmente pelo
poder público. ZH analisou planilhas de
cobrança da JD de 2013, 2014, 2015 e do
primeiro trimestre de 2016. A partir delas, selecionou aleatoriamente 31 ruas
com dados suspeitos. Em todas, foi constatada cobrança superfaturada.
Considerando o que foi pago a mais
somente pelo serviço de limpeza de
EDs, ZH constatou ágio de 18% nessa
amostragem de ruas. Foram cobrados
4.111 equipamentos de drenagem que
não existem. Se colocados lado a lado,
esses 4 mil bueiros preencheriam uma
distância de cerca de quatro quilôme-

10H31MIN

tros – o equivalente ao percurso entre a
Usina do Gasômetro e o Beira-Rio. Pelo
contrato de limpeza de EDs, a JD recebeu R$ 5,5 milhões entre 2011 e maio
deste ano, conforme o Portal Transparência da prefeitura. Aplicado o percentual de ágio de 18% sobre esse total, pode-se ter desvio de R$ 990 mil. O valor
bancaria a frequência de 182 crianças em
escolas de educação infantil durante um
ano, por exemplo.
Mais do que esse valor, o que deve ser
levado em conta é a relação da prefeitura
com essa empresa. O montante recebido em contratos com o município desde 2011 foi de R$ 31,7 milhões, segundo
dados disponíveis no site do Tribunal de
Contas do Estado.
O contrato da JD para a limpeza de
bueiros se encerrou em 31 de maio. Apesar de ter realizado, ao longo de cinco
anos, todas as renovações permitidas por
lei, nova licitação não foi preparada a tempo. Conforme o DEP, o contrato está sendo aditado por mais seis meses até que o
processo de contratação seja concluído.
As desconfianças em torno de superfaturamento em cobranças chegaram a ZH
a partir do próprio DEP. O cenário de
desvio de recursos causa constrangimento a servidores, que constatam cobrança
com ágio, mas calam por temer represálias. Ao mergulhar nessa verificação, conferindo o trabalho de empresas contratadas pelo DEP, a reportagem esbarrou em
casos que revelam outra faceta da falta
de controle: a má qualidade de serviços
pagos. São situações que envolvem, por
exemplo, trabalhos da Construtora Minosso e da Cootravipa.

A etapa seguinte do
serviço, que foi o
recolhimento de
resíduos retirados de
dentro dos bueiros,
se encerrou às
10h31min. Uma
parte do trabalho
ﬁcou por fazer: o
fechamento dos EDs
com concreto. No dia
seguinte, ZH conferiu
que este serviço
havia sido concluído.

A reportagem não
acompanhou o
trabalho da JD em
outras três ruas do
Menino Deus que
constam da
planilha de
cobrança referente
a fevereiro:
Almirante
Gonçalves,
Gonçalves Dias e
Saldanha Marinho.
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Cobrança
76 vezes
acima do
existente
Pequena via de 300 metros de extensão, a Rua Porto Rico, no bairro Lomba
do Pinheiro, é um exemplo de cobrança superlativa. Pelo cadastro geral, tem
apenas três equipamentos de drenagem
(EDs). Mas por um serviço feito em dezembro de 2014, a JD apresentou na cobrança 229 EDs limpos. São 226 a mais
do que há no mapa oficial. Considerando que possa haver dados defasados
nesse cadastro, ZH foi ao local conferir.
Visíveis na rua, de fato, existem apenas
três poços de visita e nenhum bueiro.
O excesso de serviços na Porto Rico poderia se justificar por estar, quem
sabe, em uma área que sofre com inundações rotineiras e, por isso, a equipe da
JD teria voltado lá mais de uma vez naquele mês. Dessa forma, para chegar ao
número de 229 EDs cobrados, a empresa precisaria ter limpado cada um dos
três poços de visita 76 vezes em 30 dias.
Moradores até relatam alagamentos
na parte baixa da Porto Rico, um misto
de terra e de capa asfáltica, sem meiofio, e cortada por um arroio, o Taquara.
Mas os poços de visita nem sequer estão situados no trecho baixo da via.
Outra hipótese para o excesso de cobrança pode ser a limpeza de várias ruas
na mesma região e, na hora de declarar
o serviço na folha de medição, tudo foi
descrito apenas em nome da Porto Rico.
Esse tipo de declaração, porém, é inaceitável, segundo órgãos de controle consultados por ZH. Acarretaria, por exemplo,
problemas de organização e controle
dos serviços. Se várias ruas de um bairro são limpas e o nome delas não consta
na medição dos serviços, como o DEP
saberá que esses equipamentos já foram
desentupidos e que não é preciso enviar
equipes à região?
Mas a apuração detectou que, mesmo
quando ruas vizinhas de um bairro são
declaradas nas medições, há ágio na cobrança. Um mergulho no bairro Anchie-
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Porto Rico tem só três poços de visita no cadastro, mas JD cobrou pela limpeza de 229

ta revela isso. A JD Construções apresentou ao DEP cobrança pela limpeza,
em novembro de 2015, de equipamentos
de drenagem em 17 ruas do Anchieta. Em todas, houve cobrança a mais.
O cadastro oficial indica que esse grupo
de ruas soma 530 EDs. A empresa cobrou, no entanto, pela limpeza de 1.460.
São 175,4% a mais do que o registrado
no mapa da prefeitura. Essas vias ficam
em uma área crítica, muito atingida por
alagamentos, e, talvez por isso, merecessem reforço nas limpezas dentro de
um mesmo mês, o que poderia explicar
o ágio. Mas a reportagem apurou que 13
dessas 17 ruas já haviam sido visitadas
pela JD dois meses antes, em agosto de
2015. E a cobrança relativa a esse mês
também tem dados superfaturados em
todas as 13 ruas. Nesse caso, foram cobrados 719 EDs que não existem.
No Menino Deus, onde fica a Barão
de Teffé, pelo menos outras três ruas
vizinhas também foram declaradas na
medição de serviços de fevereiro. Essas
quatro vias somam, pelo mapa do DEP,
184 EDs. A JD cobrou por 293 equipamentos – 59,2% a mais. Em ruas do
bairro Sarandi, a reportagem detectou
superfaturamento de 361,7%. São cinco
logradouros vizinhos que somam 191
equipamentos, conforme o cadastro oficial, mas a empresa cobrou por 882, ou
seja, 691 a mais.
CONFERÊNCIA EM CADASTRO
EVITARIA SUPERFATURAMENTO
Na Rua Emílio Lucio Esteves, no
bairro Santa Maria Goretti, a situação é
semelhante. O registro oficial da prefeitura aponta a existência de 46 equipamentos, mas a JD recebeu por 423: ágio
de 377 EDs. Distante da zona central, a
Estrada Antônio José Santana, no Agronomia, também teve excessos. Na fatura
de outubro de 2014, a JD cobrou pela

limpeza de 512 equipamentos de drenagem na via. O cadastro da prefeitura
mostra a existência de 98 – cinco vezes
menos do que o cobrado. ZH contou
90. Se for levada em conta uma rede
que passa por dentro de terrenos particulares (não visível na rua), o número
sobe para 108 EDs. São 404 a menos
do que foi pago. O contrato que prevê a
limpeza de equipamentos de drenagem
é, ou deveria ser, fiscalizado pela Divisão de Conservação do DEP, setor responsável pela manutenção do sistema
de drenagem pluvial.
Bueiros, ou bocas de lobo, são visíveis
e reconhecíveis nas ruas. Já os poços de
visita, que também são EDs, não são tão
óbvios. São identificados, geralmente,
por tampas retangulares de concreto
que ficam nas calçadas. Mas podem ter
tampa de ferro redonda e estar instalados no meio das ruas. Se para o cidadão
pode ser difícil identificar e contar esse
material, para o DEP não é.
O cadastro geral é uma espécie de
mapa oficial da rede pluvial. Para detectar excessos nas cobranças, bastaria
que o servidor responsável por atestar o
serviço fizesse uma consulta. Segundo
norma do próprio DEP, a relação deve
ser constantemente atualizada quando
ocorrem obras.
Esse mapa pode ser acessado
por qualquer cidadão na página da prefeitura na internet.
Também é possível retirar cópia no DEP. É
o que engenheiros e
construtores fazem
para orientar obras
sem interferir na rede
pluvial da cidade.

O flagrante na Rua
Barão de Teffé em
zhora.co/
baraoteffe
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A rua do Parque, segundo o registro da prefeitura:
42 bueiros e poços de visitas
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Na Rua do Parque,
no bairro São
Geraldo, se todos
os bueiros e poços
de visita cobrados
pela JD Construções
existissem,
os pedestres
tropeçariam neles
(veja simulação
ao lado).
As calçadas seriam
100% compostas
de equipamentos
de drenagem.
Segundo mapa
oficial do DEP,
a via, de pouco
mais de 300 metros,
tem 42 EDs.
O município pagou
para a empresa pela
limpeza de 471 –
11 vezes mais.
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Pelas notas da JD, uma rua somente com bueiros

A rua do Parque, segundo a cobrança da JD:
471 bueiros e poços de visitas

ENTENDA O SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DE PORTO ALEGRE
Ao longo das tubulações subterrâneas
existem pontos de inspeção, que
permitem acesso para limpeza e são
chamados de poços de visita. Todos esses
elementos estão no cadastro geral do DEP,
disponível na internet.

É composto por
equipamentos de
drenagem (EDs): as
bocas de lobo (ou
bueiros), grelhas ou
grades, que captam
a água da chuva e
levam para
tubulações.
Geralmente seguem
até um arroio ou, no
caso de algumas
áreas, uma casa de
bombas.

Nota apresentada pela JD com
as cobranças pelos serviços e
autorização para pagamento
Veja as ruas que
ZH investigou
em zhora.co/
mapainvestiga

Bueiros são facilmente reconhecíveis. Mas os poços de visita podem
ter formas diferentes. As tampas dos poços de visita são, na maior parte
dos casos, retangulares, de concreto, e estão localizadas nas calçadas,
próximas dos bueiros.

Toda vez que é feita uma obra na cidade,
criando novos bueiros, poços de visita ou
outros equipamentos, isso deve ser declarado
ao DEP. Como depende de notiﬁcação, esse
registro pode ﬁcar desatualizado. Por isso, ZH
foi a campo para fazer a contagem aproximada de EDs em algumas regiões.
Os poços também
podem ter tampas de
ferro, redondas, e
estarem instalados no
meio das ruas. Alguns
têm identiﬁcação do
DEP, mas podem não
ter. Por isso, a contagem
da reportagem
considerou todo o tipo
de elemento que não
tivesse inscrição de
outro órgão público ou
privado (telefonia,
esgoto sanitário, água,
gás ou fogo).

Ao considerar elementos que não têm identiﬁcação, ZH contabilizou para cima o número de EDs. Ainda assim, os dados apurados ﬁcam muito
abaixo do que foi cobrado pela JD Construções nas ruas analisadas.
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FLAGRANTE NO
BAIRRO ANCHIETA

FOTOS ADRIANA IRION

Na esquina das avenidas dos Estados e
Torquato Severo, equipamento de
drenagem teve tampa consertada e se
transformou em bueiro, mas cinco dias
após a conclusão do trabalho, não deu
conta de escoar água.

3 DE FEVEREIRO

Primeira vez que ZH foi ao local

18 DE ABRIL

Conserto realizado pela Cootravipa

24 DE ABRIL

Conserto que não resolve
problema de alagamento
O descontrole sobre o que é feito por
empresas contratadas pelo DEP deixa nas ruas um rastro de serviços de
má qualidade, pagos sem a devida fiscalização. Zero Hora encontrou pelo menos dois exemplos de trabalho
mal executado no bairro Anchieta, em
Porto Alegre.
São casos em que o serviço ruim contribui para piorar o estado de ruas que
já sofrem com alagamentos e aumentar
o risco para pedestres e veículos. Um
deles envolve a ação da Cooperativa de
Trabalhadores Autônomos das Vilas de
Porto Alegre Ltda (Cootravipa) em um
equipamento de drenagem (ED) existente na esquina das avenidas dos Estados e
Torquato Severo.
Em 3 de fevereiro, quando ZH esteve no local pela primeira vez, o ED em
questão era apenas uma tampa de concreto largada sobre uma parte da calçada que é de terra e grama. Junto a ela
havia um fradinho caído – uma espécie
de pequeno poste de concreto usado sobre calçadas para evitar estacionamento
ou passagem irregular de veículos. Pela
localização, distante do meio-fio da rua,
a tampa parecia ser um poço de visita.
Na manhã de 18 de abril, uma equipe da Cootravipa trabalhou no local e
aquela tampa foi transformada em bueiro. Com cimento foi criada uma área
de captação de água da chuva, típica de
bocas de lobo. Chamou a atenção terem
sido deixados no local restos de terra, cimento e pedras, material que facilmente
pode ser arrastado pela chuva para dentro de bocas de lobo, causando entupimentos. Poucos dias depois do serviço,
choveu e o local alagou completamente,
indicando que o bueiro seguia entupido,
apesar do serviço feito pela Cootravipa.
A água ficou acumulada por dias.
REPARO FEITO AO LADO DE
EQUIPAMENTO DANIFICADO

Esquina ficou alagada após chuva

28 DE ABRIL

Alagamento permaneceu por dias no local

9

Outro exemplo de ação com falhas na
execução foi flagrado por ZH em 15 de
abril, dia em que uma equipe da Construtora Minosso trabalhava em um trecho das ruas Vitor Valpírio e João Carlos More. Tratava-se de uma obra de
reconstrução de rede de esgoto pluvial.
Bem ao lado de onde a Minosso começou o trabalho, na Avenida Severo Tor-

29 DE ABRIL

Estragos voltaram após água desaparecer

quato, havia um equipamento de drenagem com a tampa completamente destruída, situação que se mantinha igual
até o fechamento desta reportagem.
É, no mínimo, curioso que uma obra paga
pelo DEP tenha sido aprovada sem que o
fiscal percebesse o problema logo ao lado.
O buraco exposto sobre o passeio representa risco para pedestres, além de permitir que lixo de grande volume caia na
rede, causando entupimento.
Outro detalhe a chamar atenção foi
a não colocação de asfalto em parte do
trecho em que a obra foi realizada, na
Rua João Carlos More. Conforme comerciantes da região, tudo foi escavado
para a realização do serviço, mas apenas
um pedaço da rua recebeu cobertura na
conclusão do trabalho. A população fez
queixa à prefeitura sobre a má finalização da obra. Havia expectativa de que os
paralelepípedos retirados das ruas em
obra fossem repostos.
A Minosso voltou em 4 de maio para
reparos. Um trecho da Rua Vitor Valpírio recebeu reforço na camada de asfalto
e a parte que ficara sem a cobertura, na
João Carlos More, foi completada.
A necessidade de reparos logo depois
de concluído um trabalho também aponta para desperdício de dinheiro público.
Com empresa instalada na Vitor Valpírio,
Hamilton Mancuso Junior, contatou órgãos da prefeitura pedindo uma solução
adequada para a via:
– Nos disseram que devia ser refeita a
cobertura de paralelepípedo. Mas usaram asfalto. Estamos aguardando.
Desde 2011, segundo dados do Tribunal de Contas do Estado, a Minosso recebeu R$ 59,9 milhões de órgãos municipais por trabalhos como execução de
redes de esgoto sanitário e serviços de
reconstrução e implantação de redes e
galerias de esgoto pluvial.
A Cootravipa tem diversos contratos
com o município para prestar serviços
variados, tendo recebido da prefeitura, entre 2011 e 2016, R$ 296,9 milhões,
conforme dados do site do Tribunal de
Contas do Estado. A limpeza de EDs é
feita dentro do contrato que tem como
objeto a “execução de serviços de manutenção e conservação corretiva do
sistema pluvial”. Há um contrato desse
tipo para cada uma das quatro seções do
DEP: Centro, Sul, Norte e Leste.

MP APURA OUTRAS
IRREGULARIDADES
O DEP se tornou alvo de uma
investigação criminal do Ministério
Público (MP) em meados de
2012 por suspeita de que um
servidor receberia propina de
empresários para facilitar negócios
de determinadas empresas com
o município. O trabalho resultou,
em janeiro de 2014, na Operação
Casa Branca, uma parceria entre o
MP e a Receita Federal. A apuração
envolve fraude em licitações,
subcontratação de empresas,
corrupção e lavagem de dinheiro.
As suspeitas são investigadas na
Promotoria de Defesa do Patrimônio
Público, e envolvem mais servidores
do município. Por parte da Receita
Federal, foram fiscalizadas duas
pessoas físicas e uma jurídica, o
que resultou em autos de infração
de R$ 570,5 mil – os nomes não
são revelados. Os investigados
recorreram e aguardam a decisão.
O caso ainda deve ser remetido
ao Ministério Público Federal para
apuração de crime tributário.
O rastro de problemas deixados por
serviços mal executados pelo DEP
ou por suas terceirizadas faz crescer
no MP o número de expedientes
cobrando melhorias. Só em relação
a alagamentos e casas de bombas
há pelo menos três apurações na
Promotoria de Habitação e Defesa
da Ordem Urbanística.

5 DE MAIO

Bueiro seguia com problema na última visita de ZH

Moradores relatam
problemas em
zhora.co/
depmalfeito

SEGUE
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Direção do
DEP pede
afastamento

CONTRAPONTOS
O QUE DIZ A JD
CONSTRUÇÕES
Um dos proprietários da
JD Construções, Eduardo
Trizotto Maia, disse que
excessos detectados podem estar relacionados
a eventuais mutirões de
limpeza, situações em
que nem todas as ruas
são declaradas em planilha e parte do serviço é
registrada em nome de
uma única via. Não soube, no entanto, explicar
casos de ruas que não
têm nenhum equipamento de drenagem,
mas ocorreu cobrança.
Afirmou que há erro no
procedimento de não
anotar todas as ruas.
O QUE DIZ A
CONSTRUTORA
MINOSSO
Lizete Minosso informou
que o marido, Lenocir
Minosso, não estava disponível e que só poderia falar ontem, mas não
retornou as ligações.
O QUE DIZ A
COOTRAVIPA
ZH deixou recado na
caixa postal de dois responsáveis pela cooperativa, sem retorno.

A divulgação de suspeitas de que o Departamento de Esgotos Pluviais (DEP) pagou pela limpeza de
bueiros que não existem nas ruas de Porto Alegre derrubou ontem a cúpula do órgão e colocou contratos
sob suspeita. O prefeito José Fortunati reagiu dizendo
estar “perplexo” e determinando apuração rigorosa
(leia entrevista ao lado). Polícia Civil, Ministério Público de Contas e Ministério Público Estadual abriram
procedimentos para apurar irregularidades no contrato entre o DEP e a empresa JD Construções.
Depois de Fortunati determinar abertura de sindicância, o diretor-geral do DEP, Miguel Barreto (ligado ao PP), e o diretor-adjunto, Francisco Mellos
(integrante do diretório municipal do PMDB), assinaram carta pedindo afastamento pelo período em que
se estender o procedimento. O prefeito aceitou o pedido destacando se tratar de um “gesto de grandeza”
dos dois funcionários que tinham cargos de confiança.
Barreto estava no comando desde 31 de março, quando Tarso Boelter (PP) saiu para fazer a campanha em
busca de uma vaga na Câmara de Vereadores. O DEP
ficará sob gestão interina do procurador-adjunto do
município, Lieverson Perin.
No texto em que comunicam o pedido de afastamento, Barreto e Mellos dizem que são os “maiores
interessados na apuração dos fatos” denunciados pela
reportagem de Zero Hora. Ambos afirmam que pretendem “colaborar e permitir que as apurações transcorram com total transparência e independência”, sem
que pairem dúvidas sobre o andamento do processo.
Fortunati colocou a procuradora-geral do município, Cristiane Nery, no comando da sindicância e disse
que espera resultados em 30 dias, sem prorrogação, de
preferência. O prefeito também queria romper contrato imediatamente com a JD. Não o fez para preservar
o serviço, especialmente em período com previsão de
excesso de chuva. Mas garantiu que a fiscalização vai
funcionar enquanto a JD estiver executando o restante do contrato.
POLÍCIA E MINISTÉRIO PÚBLICO
TAMBÉM FARÃO INVESTIGAÇÕES
O chefe da Polícia Civil, delegado Emerson Wendt,
mandou o Departamento Estadual de Investigações
Criminais (Deic) abrir inquérito. O Ministério Público de Contas instaurou expediente e já enviou ofício
ao DEP pedindo informações sobre o contrato e as
planilhas de medições de serviços cobrados por terceirizadas. Por parte do MP Estadual, o promotor Tiago
Moreira da Silva abriu procedimento investigatório e
vai requisitar documentos do contrato, notas fiscais e
comprovantes de serviços executados.
Após a publicação da reportagem, moradores relataram outras situações de serviços malfeitos na rede de
drenagem da Capital. Há casos até mesmo de contratação de empresas particulares para fazer atividades
que seriam responsabilidade do DEP. Questionado por
ZH, Fortunati alegou que o problema de manutenção
dos bueiros não envolve somente a limpeza, mas que é
agravado pelo descarte inadequado de lixo.
– O melhor exemplo é a barreira ecológica no Arroio
Dilúvio. Faz 60 dias que colocamos e retiramos 25 toneladas de lixo. A gente vai e limpa o bueiro e, infelizmente, o pessoal continua descartando lixo irregular. Na primeira chuva, como a de hoje (ontem), entope de novo.
Próximo à prefeitura, prédio
contratou empresa para realizar
serviço em zhora.co/prediocentro

ZERO HORA
TERÇA-FEIRA,
12 DE JULHO DE 2016
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ENTREVISTA
JOSÉ FORTUNATI

Prefeito de Porto Alegre

“Não estamos satisfeitos
com a fiscalização”
O prefeito José Fortunati determinou a instauração de
sindicância para apurar suspeitas de irregularidades em
contratos de limpeza de bueiros em Porto Alegre. A ZH, disse
estar “perplexo” com as informações de que a empresa que faz
o serviço, a JD Construções, cobra por bocas de lobo que não
existem nas ruas. O prefeito determinou a revisão de contratos
do DEP e apoio a investigações de outros órgãos públicos.
Que providências o senhor adotou a
partir das suspeitas?
Formei uma comissão de sindicância
para apuração dos fatos, coordenada pela
procuradora-geral do município, Cristiane
Nery, com participação da Secretaria da
Fazenda, da Controladoria e da Secretaria
de Planejamento Estratégico e Orçamento,
e vamos buscar técnicos do DEP que nos
auxiliem. Faremos a revisão dos contratos.
Todos estão publicados, estão no Portal da
Transparência, isso nos dá tranquilidade
de que não há, do ponto de vista do contrato, qualquer sonegação de informações.

Cristiane: como é que efetivamente a empresa diz que prestou um serviço, depois
se percebe que ou não prestou ou prestou
de forma diferenciada. Não consegui ouvir
toda a matéria, mas ouvi no final quando
tu falaste que a própria empresa cobrava
que não era fiscalizada. Realmente, chegamos ao cúmulo da desonestidade. Se não
sou fiscalizado, quer dizer que posso fazer
sacanagem? Tu contratas uma empresa, a
partir de critérios claros, tem licitação pública, a orientação é clara, aí eu admito que,
como não estava sendo fiscalizado de forma adequada, sacaneio. Não dá, né?

E a falta de fiscalização?
Esse é um problema que não é de hoje.
Formei grupo de trabalho há um ano para
reestudar a questão em toda a prefeitura.
Há uma celeuma sobre qual é o papel dos
fiscais e a abrangência. Não estamos satisfeitos com a fiscalização há bastante tempo. Tem também o problema de número de
fiscais, mas aí volta para a questão econômico-financeira, porque faltam médicos,
professores e fiscais. A estrutura de governo é menor do que gostaríamos em todas
as áreas em razão da crise. Também a partir de hoje estamos colocando à disposição
de todos órgãos de fiscalização externa as
informações que desejarem. Queremos que
a transparência absoluta continue imperando. Tudo que está na esfera pública tem
de ter conhecimento público.

Esse contrato com a JD venceu em
maio, e o DEP está preparando aditivo
de seis meses. Isso vai ser mantido?
Essa licitação era para ter saído em maio,
não conseguimos viabilizar por questões
técnicas. Pedi para o secretário-adjunto da
Fazenda e o diretor Miguel para que busquem solução definitiva. Essa licitação tem
de estar publicada o quanto antes.

O senhor pretende fazer mudanças?
O diretor-geral, Miguel Barreto, assumiu
há menos de dois meses (a entrevista foi
antes do pedido de afastamento). Tarso Boelter saiu não porque eu desejasse (deixou
o cargo em março para se candidatar a vereador), mas porque vai cumprir uma missão partidária. Vou convidar o Tarso para
uma conversa para que a gente possa ver
como ampliar nossa relação com o DEP.

A Cootravipa também faz esse serviço de limpeza de bueiros para o DEP?
Faz, mas não tem capacidade para ampliar. Gostaria de romper com a JD.
Especificamente sobre a questão da
cobrança em excesso, o que a direção
do DEP explicou para o senhor?
Disseram que também ficaram surpresos,
pois obviamente há um controle por parte
de quem tem essa atribuição. O que tem, e
isso de forma muito clara, e aí não tem contestação, é a prestação de contas que está
sob suspeição. Se houve ou não o retrabalho,
isso a gente vai ficar sabendo como? Não
tem como, porque da forma como a prestação de contas foi feita não permite que a
gente chegue a essa conclusão. Essa é uma
metodologia que vamos ter de mudar.

O que será feito?
Como ex-diretor-geral, Tarso Boelter
Estamos desenvolvendo com o Tecnodeve ser chamado na sindicância?
puc um aplicativo para fiscalizar questões
Com certeza, vai ser chamado para cola- do retrabalho. Isso vai ser colocado, incluborar nessa comissão.
sive, nas bocas de lobo. Tem seis meses de
trabalho. Está sendo feito.
O senhor fala da falta de pessoal para
fiscalizar. Mas, no caso desse contrato
A justificativa de retrabalho, de que
dos bueiros, o fiscal não precisa sair do fizeram a limpeza das mesmas bocas de
DEP para verificar. Basta acessar o ca- lobo mais de uma vez, não se sustenta?
dastro. O senhor vê displicência?
Não tem como saber. A prestação de conÉ sempre difícil falar sobre o leite derra- tas é um grande problema. Vou aguardar
mado. Prefiro que a comissão de sindicân- que a comissão de sindicância faça não socia faça essa investigação. Aliás, é uma das mente a apuração do caso, mas apresente
questões que conversei com a procuradora mecanismos para resolver o problema.

8,13% NO SALÁRIO

Assembleia derruba
veto a reajuste e impõe
primeira derrota a Sartori
PORTO ALEGRE
ANO 53 N° 18.515 – 2ª EDIÇÃO
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Impacto do aumento ao Judiciário e mais quatro categorias deve ser de R$ 197,6 milhões
até o fim de 2017. Dois dos oito deputados do PMDB votaram contra orientação do Piratini.
Notícias | 10 e 11

DISPUTA NA CÂMARA DIVIDE ALIADOS DE TEMER
Na eleição de hoje, Planalto tenta limitar candidatos ao comando da Casa.
Notícias | 8, 9 e 22

OMAR FREITAS

R$ 100 MILHÕES
Governo federal prometeu liberar verba para
obra da nova ponte do Guaíba, garantindo o
cumprimento do cronograma da construção.
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PORTO ALEGRE

DEP pagou casa de bombas
que não pode operar

CHEIRO E GOSTO RUINS
NA ÁGUA TÊM UMA
NOVA HIPÓTESE

Projeto que deveria evitar enchentes
na Capital custou R$ 9,1 milhões e
teve falha grave na execução.

Estação privada para tratamento
de resíduos industriais está entre
pontos incluídos na investigação.
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DEP PAGOUPOROBRA

QUE NÃO FUNCIONA

DINHEIRO

PELO BUEIRO

CASA DE BOMBAS QUE DEVERIA EVITAR enchentes
se arrasta desde 2010 e não funciona por erro de
execução. Mesmo assim, construtora recebeu do
PAC e do DEP pelo serviço. Na segunda-feira, ZH
denunciou irregularidades no órgão da prefeitura

ADRIANA IRION
adriana.irion@zerohora.com.br

A

MP COBRA CONSTRUÇÃO
DE ESTRUTURA DESDE 2007
Apesar da lista de problemas, a Grimon, empresa executora da obra, teve
os serviços aprovados pelo DEP e recebeu todo o valor previsto em contrato. A Grimon tem outros negócios com
o município: desde 2011, recebeu da
prefeitura R$ 68,1 milhões, em diversos contratos, conforme dados do Tribunal de Contas do Estado. As falhas
na obra da casa de bombas da Vila
Minuano passaram a ser detectadas a
partir do final de 2014, mas a Grimon
só foi notificada oficialmente do caso
no mês passado. E ganhou prazo para
responder. Se a empresa se negar a refazer o trabalho, o DEP poderá corrigir os erros, desde que tenha recursos
para isso, e, depois, tentar cobrar os
valores na Justiça.
De qualquer forma, a solução está
distante. Segundo o DEP, depois de

iniciados os trabalhos para ajustar os
problemas da casa de bombas, seriam
necessários, pelo menos, 18 meses.
O Ministério das Cidades acompanha
em razão do uso de recursos federais.
Enquanto isso, tramita no Ministério
Público inquérito civil instaurado em
2007 por causa dos problemas de alagamento na região da Vila Minuano.
Naquele ano, o MP começou a cobrar
da prefeitura providências. Depois,
com o andamento da obra da casa de
bombas, que prometia reduzir as enchentes, o inquérito prosseguiu a fim
de exigir o cumprimento de prazos na
execução da obra. Só recentemente é
que a Promotoria de Habitação e Defesa da Ordem Urbanística passou a receber documentos descrevendo a impossibilidade de a estrutura funcionar.
Ontem, ocorreu a primeira reunião
entre os responsáveis pela apuração
de irregularidades no DEP e os chefes
de equipes. O procurador-geral adjunto do município Lieverson Perin assumiu interinamente o órgão por 30 dias.
O objetivo imediato é definir melhorias
na fiscalização, revisar contratos e lançar licitação para manutenção de bocas
de lobo. No mesmo período, sindicância apurará denúncias de ZH.

A OBRA
Executada com recursos do PAC em

R$ 7,6 milhões
e contrapartida do município de

R$ 1,5 milhão
Execução
Colocação de 1.265 metros
de redes pluviais de 1,5 metro de
diâmetro no Parque Minuano.
REPRODUÇÕES

casa de bombas da Vila Minuano, no bairro Sarandi, poderia
ser batizada de monumento ao
descontrole no Departamento
de Esgotos Pluviais (DEP). Badalada
pela prefeitura desde 2010 como obra
capaz de reduzir rotineiros alagamentos na região, a estrutura tem problemas graves de execução. Se fosse
inaugurada hoje, cinco anos depois da
previsão inicial, não poderia operar.
O projeto custou R$ 7,6 milhões, quitados com recursos federais, mais
R$ 1,5 milhão da prefeitura.
O valor de R$ 9,1 milhões foi pago,
apesar dos defeitos que impedem o
funcionamento. A casa de bombas deveria estar em atividade desde 2011. O
projeto sofreu aditivos e se arrasta em
meio à burocracia para chegar ao fim.
O DEP não sabe explicar como uma
obra executada com erros graves de
engenharia teve plena aprovação da
Divisão de Obras. O trabalho foi feito
pela Grimon Saneamento e Construções Ltda. O nome do engenheiro fiscal responsável pelo contrato não foi
CONTRAPONTO
informado pelo órgão público a ZH,
O QUE DISSE
apenas, que ele se aposentou em 2014.
MIGUEL
A sindicância para apurar eventuais irBARRETO
regularidades por parte de servidores
ANTES DE PEDIR só foi instaurada em maio deste ano.
O problema é tão grande que a preAFASTAMENTO
feitura lançou licitação para contratar
DA DIREÇÃOlaudo apontando as irregularidades da
GERAL DO DEP
obra e as soluções possíveis. O objeto da
contratação é um “Laudo de EstabilidaHouve alguns
percalços, que
de Estrutural e Projeto de Restauração
estão nos autos Estrutural da Casa de Bombas Vila Midos processos
nuano”. Ou seja, está sendo prevista a
que envolvem
restauração de uma estrutura que nem
entrou em funcionamento. O valor estia obra da Vila
Minuano. Nós
mado apenas para a contratação da emvamos apurar as presa é de R$ 40,1 mil. Em novembro
circunstâncias
do ano passado, o DEP já havia tentado
que ensejaram
fazer a contratação, mas não houve interessados no trabalho.
esse fato para
No edital da licitação consta reladepois emitir
tório em que o DEP detalha os erros
juízo de valor
com mais
verificados na obra depois de ter sido
propriedade.
pago o valor total do trabalho. O documento fala em “graves problemas”
e em “equívocos na leitura e interpreO QUE DISSE
tação das vigas”. As estruturas que
A GRIMON
Não se
deveriam estar invertidas – para cima
manifestou.
de uma laje – foram executadas para

baixo. Portanto, onde tinha de haver
espaço vazio para circulação de água,
existem vigas como obstáculo.
Segundo um trecho do documento,
“... as mesmas (vigas) foram executadas como direta, causando a obstrução
de vãos necessários para o escoamento
das águas pluviais, determinante para o
perfeito funcionamento do sistema de
drenagem”. Fotos que constam do edital também mostram que, ainda durante a obra, quando percebido o erro na
construção, algumas estruturas foram
quebradas em forma de arco na tentativa de minimizar o problema. Mas isso pode ter comprometido a estrutura
do prédio, situação que a empresa a ser
contratada terá de apontar.
Outro problema detectado: o Arroio Passo da Mangueira foi aterrado
e desviado pela comunidade para desaguar em outro córrego. A ação teria
contado com a anuência de setores
do DEP. Mas, por estar aterrado, o
Passo da Mangueira deixa de receber água oriunda da casa de bombas,
uma das ações necessárias para coibir
alagamentos. Também estava prevista a construção de um dique de terra
na margem direita do arroio, mas foi
utilizado saibro, material inadequado
para esse tipo de barreira porque pode
ser carregado pela água da chuva, e o
dique cederá.

Em outubro de 2015, DEP dizia que
Grimon não tinha “bom desepenho”...

ZERO HORA
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“Não é minha tarefa fiscalizar”
ENTREVISTA

TARSO BOELTER
Diretor do DEP de janeiro de 2013 a março de 2016

Diretor do DEP entre janeiro de 2013 e março de
2016 – período em que ocorreram irregularidades
denunciadas por ZH –, Tarso Boelter disse ontem que a
responsabilidade por acompanhar trabalhos e autorizar
pagamento não é do diretor-geral. Filiado ao PP, Boelter
deixou o cargo para concorrer a vereador em outubro.
FÉLIX ZUCCO

Fotos internas da casa de bombas,
anexadas à licitação para contratação de
laudo, mostram problemas estruturais na
execução da obra (marcados com seta)

Qual sua avaliação sobre as suspeitas de que empresa terceirizada cobrava por serviços não realizados?
Desconhecia essas falhas de fiscalização. Tem de entender o fluxo do DEP.
Tem vários canais de entrada (de pedido) do serviço: 156, MP, imprensa, associações de bairro. São quatro zonais do
DEP. Os coordenadores das zonais deslocam equipes para cumprir os serviços.
A partir dessa ida ao local, tem várias
formas de fiscalizar. O encarregado executa os serviços, encaminha o relatório
do que foi limpo, existe o engenheiro
fiscal do contrato, que atesta que o serviço foi executado.

Quem atesta primeiro é a zonal (seção do DEP por zonas da Capital)?
Zonal, depois atesta o engenheiro
responsável pelo contrato, já no DEP.
Como ele pode atestar? De duas formas.
Uma é ir no local confirmar o serviço.
A outra é no próprio gabinete ele comparar os registros do relatório, confirmar
cadastros. No período em que estive no
DEP, estourou o conduto forçado Álvaro
Chaves, depois Dique Feijó, marrequinhas da represa da Vila dos Herdeiros,
taludes da Ipiranga, túnel da Conceição,
fecha comporta, abre comporta.

Construção de casa de bombas
na margem do Arroio Passo da
Mangueira, com área de 368 metros
quadrados e cinco bombas com
vazão de 8 mil litros por segundo.
Construção de dique de terra
no Arroio Passo da Mangueira.
Benefício direto
Cerca de 5 mil moradores
da Vila Minuano.

... e, em março deste ano, relatava ao
MP impossibilidade de inauguração
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Foram muito problemas?
Sim. O DEP tem 273 funcionários para cuidar de 1,5 milhão de habitantes.
O Dmae (Departamento Municipal de
Água e Esgotos) tem 2 mil funcionários.
É uma diferença 10 vezes maior. Temos
dificuldades estruturais, operacionais,
recursos humanos. Esse fluxo não é do
diretor-geral. Existem instâncias, responsáveis técnicos que fazem isso. Não
cabe a mim confirmar se a boca de lobo
está limpa. Muitas vezes, fui para as unidades, exigia o serviço, acompanhava,
designava, mas não é minha tarefa fazer
essa fiscalização. Tem funcionários do
quadro que fazem essas tarefas. O que
eu conferia era em caminhadas que fazia com a comunidade, apontava necessidade de serviços, íamos até o local.

No dia seguinte, mandei ofício pedindo
mais informações. Nunca me respondeu. Da mesma forma que o prefeito ficou perplexo, também ficamos.
O senhor reclama de falta de pessoal. Mas o fiscal poderia simplesmente conferir o cadastro de equipamentos de drenagem.
Tem vários mecanismos, na minha
opinião. A própria empresa encaminha
relatório malfeito, pelo que vi (na reportagem), manda uma rua, manda só
o número de PVs (poços de visita), não
tem registro de foto.
Esse relatório é assim pelo menos
desde 2013. O senhor nunca achou
que tinha deficiência?
O contrato é desde 2011. Confesso
que, tamanha as intempéries no DEP,
nunca trabalhei nessa...
O senhor nunca havia visto um relatório desses?
Nunca.
E o senhor achou ruim?
Achei fraco, fraco. É uma tarefa que
compete aos fiscais. Quem tem de apertar a fiscalização são eles. Na verdade,
nunca fizemos esse aperto nisso, porque tínhamos confiança, imaginávamos
boa-fé por parte de todos.
Pode haver problemas semelhantes em outros contratos, como o de
hidrojato, feito na rede subterrânea?
Acredito que tem fragilidade. Tem de
identificar os mecanismos e trabalhar.
Ninguém questionou sobre esses
controles na sua gestão?
Nunca. Se tivesse questionado, teríamos feito. Diante de tanto problemas
que passamos, de chuva, de conduto
e tudo mais, tomou-se energia muito grande nesse sentido. Não tive esse
apontamento de nenhum órgão de controle. Teria corrigido.

As denúncias o surpreenderam?
Com toda certeza me surpreendi. Em
fevereiro, em audiência pública na Câmara, o vereador (Carlos) Comassetto
(PT) levantou essa questão. Encaminhei
ofício a ele perguntando qual era a empresa, qual perímetro que tinha suspeita.

De que forma o senhor vai contribuir para a apuração?
Me coloquei à disposição. Quero colaborar sobre como enxergava esse fluxo,
como vivi isso no DEP, para poder prestar as informações. Tenho o maior interesse que seja esclarecido o mais rápido
possível.

Qual questão o vereador levantou?
A gente estava explicando as ações
da prefeitura por causa do tornado nas
árvores (ocorrido em 29 de janeiro), e ele
levantou, disse que o DEP tinha de abrir
o olho, fez insinuação nesse sentido.

O senhor se surpreende pela cobrança a mais pela empresa JD?
Fiquei surpreso com a declaração da
empresa, de apontar falhas de fiscalização, e ela mesma apontando essas falhas, cadê a boa-fé?

Veja outras irregularidades apuradas por
Zero Hora em zhora.co/denunciaDEP

Empresa justifica
colocação de
asfalto em ruas
Um dos casos retratados na reportagem
sobre irregularidades no Departamento de
Esgotos Pluviais (DEP), publicada por ZH
na segunda-feira na internet e na edição de
ontem, foi o de uma obra de reconstrução
de rede no bairro Anchieta executada pela
Construtora Minosso.
Moradores e empresários da região reclamaram para a prefeitura sobre o acabamento do serviço, que foi feito com asfalto em
um trecho que antes era de paralelepípedo. Conforme o dono da empresa, Lenocir
Minosso, a colocação do asfalto foi autorizada pelo DEP:
– Não poderia recolocar o paralelepípedo
por causa da altura que a rede ficou, pois fizemos envelope no cano (tipo de acabamento com parede de alvenaria construída no
entorno do duto). O DEP autorizou asfalto
e depois fui notificado pela Secretaria Municipal de Obras e Viação (Smov) sobre as
queixas dos moradores. Dei as explicações,
DEP e Smov conversaram, e agora estou
autorizado a colocar asfalto em todo trecho
em que a obra foi feita. Só estamos esperando o tempo ficar bom. Mas o que fiz foi autorizado pelo DEP.
A reconstrução de rede foi feita em trechos das ruas Vitor Valpírio e João Carlos
More. No local, ZH chegou a flagrar, em
abril, que parte do trecho ficou por dias
sem asfalto. Depois das queixas da comunidade, o asfalto foi reposto.
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Moradores à espera do DEP
PEDIDOS DE CONSERTO se acumulam sem solução no órgão municipal. Só para bueiros são 4 mil chamados
ADRIANA IRION
adriana.irion@zerohora.com.br

DINHEIRO

ADRIANA FRANCIOSI

PELO BUEIRO

P

ara quem tem pedido protocolado no Departamento de
Esgotos Pluviais (DEP) via telefone 156, a notícia não é boa:
há 22,5 mil casos esperando atendimento em Porto Alegre desde 2013.
Diretamente relacionados a bueiros,
são 4 mil chamados abertos, sendo
que 2,7 mil são para cobrar a limpeza
de bocas de lobo entupidas.
A partir de reportagens publicadas
por Zero Hora ao longo da semana,
revelando que a empresa JD Construções – contratada pelo DEP para

fazer a limpeza de bueiros – cobrava
por serviços não realizados, centenas de moradores da Capital se manifestaram, enviando a ZH e Rádio
Gaúcha queixas sobre pedidos não
atendidos pelo órgão municipal. Os
dramas estão espalhados pela cidade.
Um deles chama a atenção pelo
histórico de providências dos moradores, até hoje sem resultado. É o
caso de um vazamento de esgoto pluvial na Rua Aníbal di Primo Beck, no
bairro Boa Vista. O problema já fez
aniversário (com direito a festa) e foi
duas vezes noticiado por ZH (em setembro de 2015 e em maio deste ano).
Mais: foi comunicado pessoalmente

ao prefeito José Fortunati e obteve
decisão judicial liminar com prazo
para resolver o problema. Nada.
Esse é só um exemplo das dificuldades enfrentadas pela população
em busca de soluções para problemas corriqueiros, mas que causam
transtornos e gastos com serviços
privados. Segundo o DEP, os canais
de entrada de pedidos no órgão são
os mais variados: pelo 156, por associações de moradores, por vereadores, pelo Ministério Público, pelo
gabinete da prefeitura e casos noticiados pela imprensa. O DEP diz ter
recebido 105,2 mil solicitações desde
2013, e ter atendido 82,8 mil. A qua-

lidade do atendimento, no entanto,
não é medida, ou seja, se o problema
realmente foi solucionado a contento.
Para a Procuradoria-Geral do
Município, que está fazendo uma
intervenção no órgão, esse fluxo
oriundo de muitos canais prejudica
a priorização de casos urgentes e a
organização de um cronograma de
atendimento. A medida em adoção é
centralizar os pedidos em um canal e
organizar a resposta ao usuário.
Ontem, a prefeitura comunicou
outras medidas adotadas no DEP:
a substituição dos engenheiros chefes
e encarregados das seções de conservação Centro, Sul, Norte e Leste.

OITO PROTOCOLOS E NENHUMA EXPLICAÇÃO
Em uma empresa situada na Rua Padre
Diogo Feijó, no bairro Navegantes,
quando chove – e por alguns dias depois
da chuva, enquanto a área fica alagada –
os funcionários evitam sair para almoçar.
O esforço é tanto para não molhar
calçados e roupas, que é melhor evitar.
O auxiliar de escritório Jeferson Azzi,

41 anos, tenta solução desde dezembro.
Já fez oito protocolos na prefeitura: seis
dirigidos ao Dmae e dois, ao DEP.
– Não sabemos quem é o responsável.
Ligo para o Dmae, dizem que é o DEP. Falo
com DEP, mandam tratar com o Dmae.
No final do ano, foi feita obra na esquina
com a Rua 18 de Novembro, colocaram

um duto e desde então alaga tudo. Acho
que bloquearam as bocas de lobo. Até
um simples sereno já faz empossar água.
E fica por dias – diz Jeferson.
Neste ano, o DEP compareceu ao local
uma vez e, sem explicar qual era o
problema, informou que seria resolvido.
Jeferson segue esperando.
FOTOS RONALDO BERNARDI

CALÇADA CEDENDO
E DEP SEM SISTEMA

Em dias de chuva, Jeferson e seus colegas já desistiram de sair para
almoçar para não precisar se aventurar nas ruas alagadas do bairro

Veja casos de
irregularidades no
DEP apuradas por
ZH em zhora.co/
denunciaDEP

Quando um buraco surgiu na calçada,
em fevereiro, na frente da entrada da
garagem dos pais idosos, a socióloga Elaine Losch confiou que abrir um
protocolo pelo 156 resolveria. Notando a
falta de ação, apelou para outros canais,
como a rede colaborativa virtual (colab.
re). Sem resposta, telefonou para o DEP,
em abril. Foi quando descobriu que seus
pedidos nem sequer tinham chegado à
seção responsável pelo bairro.
– Me disseram que o DEP da Sertório estava sem telefone e sem sistema desde
o temporal de 29 de janeiro. A pessoa no
DEP disse que ia imprimir meu pedido e
mandar por motoboy para a Zona Norte.
Peguei o carro e fui lá pessoalmente.
Nada até hoje – desabafa Elaine.
Preocupada que os pais pudessem se
machucar ou uma criança – ao lado
funciona uma escola infantil –, Elaine
pagou R$ 300 para um pedreiro fechar
o buraco. Outros estão abertos ao longo
da calçada, como mostra Raimundo
Losch (foto), e o localizado na frente da
casa dos pais, na Rua Gastão Englert, já
ameaça ceder novamente.

ÁGUA QUE BROTA
PELA BOCA DE LOBO
O imóvel onde moram a mãe, Izabel De
Bem Schafer (foto), e outros familiares da
técnica em nutrição Elaine Schafer tem
como ameaça uma boca de lobo, situada
na Rua Maria Josefa da Fontoura, bairro
Sarandi. Ao contrário de dar a tranquilidade de que sugará o excesso de água
da chuva, o dito bueiro é um vilão que
cospe muita água. E o que jorra dele
alaga o imóvel da família e de vizinhos.
Desde novembro do ano passado, Elaine
contabiliza dezenas de ligações para o
156 – cada vez, um novo protocolo.
– A cada ligação, parece que estamos
começando do zero. E me dizem que já
foram, que já limparam e continua tudo
igual. O bueiro tem refluxo.
Em fevereiro, quando a mãe perdeu
vários bens por causa do alagamento
na casa, Elaine ligou para o gabinete do
vice-prefeito Sebastião Melo.
– Mandaram ligar para o DEP e falar
com a engenheira Cristiane. Já falei várias vezes e não resolvem. Às vezes, vão
lá e dizem que está limpo, nem fazem
nada. Digo que o problema é outro.
Não adianta – conta Elaine.

NEM ORDEM DE
JUIZ RESOLVE
Já é com cansaço que os moradores da
Rua Aníbal di Primo Beck, no bairro Boa
Vista, relatam o problema do esgoto que
corre a céu aberto desde 2015. De lá para
cá, o DEP já apareceu para consertos, sem
solução. Até causou mais problemas.
– Vieram e enfiaram uma retroescavadeira
que estourou a rede de energia, telefone
e internet. E não voltaram para arrumar.
Fui no DEP e estava como resolvido. O
condomínio gastou R$ 13,5 mil com uma
empresa especializada. Protocolei pedido
de ressarcimento e estou esperando –
conta o engenheiro Fernando Bizarro.
Também morador da rua, o engenheiro
civil Alberto Bing (foto) foi o mentor da
festa de aniversário do buraco, com convite à prefeitura. Na época, em 13 de maio,
o então diretor-adjunto do DEP, Francisco
Mellos, disse a ZH que não iria à festa, mas
que em uma semana a obra estaria concluída. Só canos foram depositados lá.
Bing apelou ao Judiciário. Em maio, a Justiça deu prazo para a prefeitura resolver o
problema em cinco dias. O município foi
notificado da ordem em 8 de junho. Mais
uma vez, nada mudou.
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Engenheiros do DEP serão alvo de inquérito
PGM APRESENTA HOJE resultado de procedimentos instaurados para
apurar irregularidades, como pagamento de serviços não realizados
ADRIANA IRION
adriana.irion@zerohora.com.br

A

partir das apurações da
Procuradoria-Geral do
Município (PGM) no Departamento de Esgotos
Pluviais (DEP) de Porto Alegre há
indicação de abertura de inquérito
administrativo contra, pelo menos,
dois servidores públicos. A conduta deles, que são engenheiros, também será analisada pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (Crea). Ex-diretores e seus adjuntos prestaram depoimento nas
investigações e podem responder
por improbidade administrativa.
A intervenção da PGM no DEP
ocorreu por determinação do prefeito José Fortunati depois que
Zero Hora publicou, em julho,
uma série de reportagens mostrando irregularidades em serviços
de terceirizadas. O principal caso
envolvia a empresa JD Constru-

ções, que cobrava pela limpeza de
bueiros que não existem. ZH encontrou superfaturamento de 18%
nas cobranças. Mas a PGM apurou
que é bem mais.
O inquérito administrativo serve para investigar situações mais
graves e, dependendo da conclusão, pode levar à demissão. Um
dos funcionários investigados é o
ex-diretor da Divisão de Conservação do DEP, o engenheiro Paulo
Guilherme Silva Barcellos. Ele era
responsável por fiscalizar 11 contratos, entre os quais o de limpeza
de bueiros. Barcellos foi afastado
da direção depois da publicação
das suspeitas. O DEP rompeu o
contrato com a empresa JD.
O outro servidor que responderá a inquérito é o engenheiro
Marcos Scharnberg Neto, que já
está aposentado. Ele foi responsável por aprovar a obra da casa de bombas da Vila Minuano.
Com o aval dele, o DEP pagou

para a empresa Grimon Saneamento e Construções o total de
R$ 9,1 milhões por um serviço
malfeito. A casa de bombas tem
erros de execução que impedem
que funcione. Apesar de os problemas na casa de bombas terem
começado a ser detectados em
2014, somente este ano o DEP
abriu sindicância para verificar a
responsabilidade do servidor. Por
considerar a situação “muito grave”, a PGM encerrou a sindicância e determinou a abertura de inquérito. A procuradoria também
prepara ações judiciais contra
empresas que prestavam serviços.
O presidente do Crea, Melvis
Barrios Junior, disse que a entidade vai esperar a conclusão das
investigações da prefeitura para
fazer uma apuração sobre a conduta dos engenheiros. Eles podem
sofrer sanções administrativas, como censura pública e suspensão
temporária do registro.

CONTRAPONTOS
O QUE DIZ O ENGENHEIRO
MARCOS SCHARNBERG NETO
“Não terminei a obra, seis engenheiros assumiram depois. Mas, quando
entreguei, a casa de bombas estava
em condições de operar, só faltava
a parte elétrica. Eu não aprovava
nada sozinho. Mensalmente, havia
medição, fatura, e o engenheiro da
Caixa Federal (por causa do recurso
federal) ia verificar o serviço. Se estivesse completo, ele autorizava o
pagamento, se não estivesse, não
autorizava. Tudo que foi pago é porque foi feito. Se teve problema, algum equívoco por conta de projeto,
se a gente fez leitura equivocada,
isso é do ser humano se equivocar.
Deixei a casa de bombas em condições. Não consigo entender por que
não me questionaram antes se tinha
problemas. Podiam ter chamado a
empresa também.”
O QUE DIZ O ENGENHEIRO PAULO
GUILHERME SILVA BARCELLOS
“Não vou me manifestar. Vou esperar o trâmite da sindicância.”

ENTENDA O CASO

- Depois de uma investigação de

seis meses, ZH publicou, em julho,
série de reportagens mostrando
que o descontrole na fiscalização
no DEP permitiu que fossem pagos
serviços não realizados.

- Assim que as denúncias foram di-

vulgadas por ZH e Rádio Gaúcha,
o prefeito José Fortunati determinou abertura de sindicância e intervenção da Procuradoria-Geral
do Município no DEP. O então
diretor-geral, Miguel Barreto (PP),
e seu adjunto, Francisco Mellos
(PMDB), pediram afastamento
dos cargos e foram exonerados. O
engenheiro Paulo Guilherme Silva Barcellos, que dirigia a Divisão
de Conservação e fiscalizava 11
contratos, foi afastado do cargo.

Leiaareportagemque
denunciouafaltade
fiscalizaçãonoDEPem
zhora.co/DEPfiscaliza

Empresas terceirizadas só receberão por serviços que comprovarem
Um dos reflexos mais imediatos
da intervenção da ProcuradoriaGeral do Município no DEP foi a
inversão na lógica do pagamento de serviços. O que valia antes,
um sistema para quitar tudo sem
questionar, deu lugar a uma nova
regra: só é pago o que tiver a execução realmente comprovada.
Desta forma, todos pagamentos

a terceirizadas foram suspensos.
A fiscalização dos serviços foi descentralizada e todos os servidores
responsáveis por atestar a execução foram substituídos. As empresas só receberão se tiverem como
provar o trabalho declarado nas
medições apresentadas ao DEP
antes de surgirem as suspeitas de
irregularidades.

Um exemplo é o caso do serviço de hidrojateamento. Por ser
um trabalho que não aparece – as
redes a serem limpas são subterrâneas –, fica mais difícil fiscalizar.
O comum era a empresa responsável apresentar medições até escritas à mão, sem a data do serviço
ou sem detalhes sobre onde a rede
foi limpa (endereço completo, com

rua e numeração). Também há
medições sem assinatura do encarregado. Agora, a empresa JB está tendo de esmiuçar cada serviço.
A situação da JD Construções,
que cobrava pela limpeza de bueiros que não existem, não é diferente. Só em relação a esse serviço a JD tem bloqueados R$ 612,2
mil. Se não explicar como che-

gou ao valor, identificando todos
os bueiros limpos, não receberá.
A JD tem ainda pendentes outros
R$ 803,4 mil por pequenas obras.
Terá de explicar todo o trabalho.
– Estamos fazendo o óbvio, agregando tecnologia e gestão – diz o
procurador-adjunto do município,
Lieverson Perin, que assumiu interinamente a direção do DEP.
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Médica e porteiro são
vítimas de latrocínio
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Começa disputa
por votos, com
menos dinheiro
e mais regras

EM MEIA HORA, NA CAPITAL

E RECORDE
OLÍMPICO

Proibição de doações de empresas e propaganda
restrita marcam campanha. Rádio Gaúcha faz
primeiro debate com candidatos da Capital.

Notícias | 6 a 10
BUEIROS DO DEP

FIM DE GREVE

PREFEITURA COBRARÁ
R$ 2,1 MI DE EMPRESA

MAIS DE UM MÊS DEPOIS,
DETRAN RETOMA SERVIÇOS

Após denúncia de Zero Hora,
investigação interna apurou
superfaturamento de 35%.

Cronograma será montado
para colocar em dia mais de
20 mil exames pendentes.

Notícias | 11

Sua Vida | 28

DA PRIMEIRA
10
ANOS LIBERTADORES
ZH conta os
bastidores
da conquista
do Inter. Jogo
festivo, às
20h30min,
no Beira-Rio,
marca a data.

Especial relembra
os 10 anos da
conquista da taça
pelo time colorado
zhora.co/
america-vermelha

Gol da Chapecoense ocorreu aos 45 minutos do segundo tempo.
Time colorado não vence há 12 jogos e está a um ponto do Z-4.

Esporte | 30 a 37

NAS ARGOLAS, ARTHUR ZANETTI,
OURO EM LONDRES, GANHA A PRATA

FÁBIO MOTTA, ESTADÃO CONTEÚDO

NA ESTREIA DE ROTH, INTER PERDE EM CHAPECÓ

Com 6m3cm, Thiago Braz, 22 anos, vence o
atual campeão, quebra a marca olímpica do
salto com vara e dá a segunda medalha de
ouro para o Brasil nos Jogos do Rio 2016.
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Prefeitura cobrará R$ 2,1 milhões
de empresa e servidores do DEP

DECISÃO DA JUSTIÇA

Processo
contra Jardel
deve ser
rediscutido

PGM DETECTOU SUPERFATURAMENTO de 35% na limpeza de bueiros da Capital feita pela JD Construções
FÉLIX ZUCCO

ADRIANA IRION
adriana.irion@zerohora.com.br

A

s apurações da prefeitura sobre irregularidades
no Departamento de
Esgotos Pluviais (DEP)
confirmaram um cenário de desvios e descontrole de serviços.
Na tarde de ontem, o prefeito
José Fortunati e integrantes da
Procuradoria-Geral do Município
(PGM) apresentaram o resultado
das investigações internas, ainda
não totalmente concluídas.
Segundo a PGM, a cobrança
maior por limpeza de bueiros que
não existem ficou em uma média
de 35%. O serviço era feito pela
empresa JD Construções. Uma
das medidas adotadas pela PGM
é ingressar com ação de improbidade contra a JD e contra três
servidores do quadro do DEP para
cobrar prejuízo de R$ 2,1 milhões.
O valor se refere a uma cobrança irregular que era feita dentro
do contrato de limpeza de bueiros: a de transporte de resíduos por até 10 quilômetros. Esse
transporte estava previsto no valor inicial do contrato, mas vinha
sendo pago desde 2011 pelo DEP.
Em relação ao que foi pago por
serviços inexistentes, de limpeza
de bueiros, a PGM está pedindo
que a Justiça determine perícia
para apurar o montante.
Conforme a procuradora-geral
do município, Cristiane Nery, a
investigação mostrou, por meio
de gráficos, como os pagamentos
se comportavam nos períodos de
cada fiscal do contrato, com gran-

Fortunati (C)
apresentou
ontem o
resultado das
investigações
internas no
departamento

des oscilações. Em depoimentos
na inspeção, servidores relataram
pressões sofridas para aprovar e
pagar serviços não executados.
NOVA DIREÇÃO DO
ÓRGÃO É ANUNCIADA
Fortunati destacou que a responsabilidade de ex-diretores
está sendo apurada. Por serem
agentes políticos, não do quadro,
o que a prefeitura pode fazer é
coletar indícios e encaminhar
para apuração pelo Ministério Público. Fortunati também
anunciou os nomes da nova direção do departamento. O diretorgeral será o engenheiro Renê José Machado de Souza, servidor
da prefeitura há 36 anos. A diretora-adjunta será a engenheira
Daniela Bemfica, que já era do
quadro do DEP.
O prefeito também anunciou
que determinou um estudo para
que o DEP seja absorvido pela es-

trutura do Departamento Municipal de Águas e Esgotos (Dmae).
Ele pretende entregar a análise ao
novo prefeito. Sobre problemas
de falta de fiscalização de serviços no DEP, a procuradora Cristiane afirmou que a controladoria
do município vinha apontando e
indicando necessidade de correções, mas nada foi feito.

RELEMBRE O CASO

- Depois de uma investigação de

seis meses, Zero Hora publicou,
em julho, série de reportagens
mostrando que o descontrole na
fiscalização no Departamento de
Esgotos Pluviais (DEP) permitiu
que fossem pagos serviços não
realizados.

- Assim que as denúncias foram
CONTRAPONTO
O QUE DIZ A EMPRESA
JD CONSTRUÇÕES
Zero Hora deixou recado na sede
da empresa, mas, até o fechamento
desta edição, não houve retorno.

Leiaareportagemque
denunciouafaltade
fiscalizaçãonoDEPem
zhora.co/DEPfiscaliza

divulgadas por ZH e Rádio Gaúcha, o prefeito José Fortunati
determinou abertura de sindicância e intervenção da Procuradoria-Geral do Município
(PGM) no DEP. O então diretorgeral, Miguel Barreto (PP), e
seu adjunto, Francisco Mellos
(PMDB), pediram afastamento
dos cargos e foram exonerados. O engenheiro Paulo Guilherme Silva Barcellos, que dirigia a Divisão de Conservação
e fiscalizava 11 contratos, foi
afastado do cargo.

OPERAÇÃO LAVA-JATO

Moro aceita denúncia contra Ferreira e mais 13
O juiz Sergio Moro, responsável
pelas ações da Operação Lava- Jato, aceitou, na sexta-feira, a denúncia contra Paulo Ferreira, exdeputado federal e ex-tesoureiro
do PT, e outras 13 pessoas sob
acusação de corrupção, lavagem
de dinheiro e cartel na Petrobras.
É a primeira vez que Ferreira
se torna réu da Lava-Jato. O gaúcho é acusado de ter recebido
cerca de R$ 1 milhão em propina
na obra do Centro de Pesquisas
da Petrobras (Cenpes), no Rio de
Janeiro – investigada na 31ª fase
da operação. Segundo os procuradores, os valores foram direcionados a contas de seus familiares,

Medeiros), Construcap
empresas terceiras e até a
(Roberto Capobianco e
uma escola de samba de
Erasto Messias da Silva
Porto Alegre, base eleitoJúnior), Construbase (Geral do ex-tesoureiro.
nésio Schiavinato Júnior),
No total, R$ 20 milhões
Schahin (Edison Freire
foram desviados do conCoutinho e José Antôtrato, segundo a denúncia.
A construção foi iniciada Paulo Ferreira nio Marsílio Schwarz)
e Carioca Engenharia
em 2008 e custou cerca de
(Ricardo Backheuser PernambuR$ 1 bilhão.
co). Eles são acusados de acertar
o valor do contrato e, posteriorOITO EMPRESÁRIOS
mente, pagar propina a agentes
VIRAM RÉUS NA AÇÃO
da Petrobras e a membros do PT
Também viraram réus os empre- – que daria sustentação política à
sários responsáveis pela obra, das Diretoria de Serviços da estatal.
construtoras OAS (Leo Pinheiro,
O ex-diretor da Petrobras Reex-presidente, e Agenor Franklin nato Duque também está entre os
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réus – além de quatro operadores
do esquema (Adir Assad, Roberto Trombeta, Rodrigo Morales e
o advogado Alexandre Romano),
que teriam feito a operação financeira, por meio de contratos de fachada e pagamentos no Exterior.
Na decisão, Moro entendeu
que há “indícios suficientes de
autoria e materialidade” contra
os acusados.
CONTRAPONTO
O QUE DIZ PAULO FERREIRA
Roberto Batochio, advogado do exdeputado, disse que só representa
o cliente no caso dos consignados.
ZH não encontrou o defensor que
cuida da ação do Cenpes.

Desemb a rg a d o r e s
do Tribunal
d e Ju s t i ç a
(TJ-RS) decidiram ontem
que o procesJardel
so de cassação do deputado Mário Jardel
(PSD) deve retornar à Subcomissão de Ética da Assembleia
Legislativa devido a não concessão do direito à ampla defesa.
Com a retomada da discussão, o parlamentar deve se pronunciar nas comissões que tratarem do seu afastamento definitivo. Na época da audição de
testemunhas, Jardel estava em
licença-médica para tratar um
quadro de depressão.
Ontem, a Corte retomou o
julgamento de um agravo apresentado pela Assembleia, que
contestou a liminar concedida
em 5 de julho pela desembargadora Catarina Rita Krieger
Martins. Ela havia mandado
suspender a votação da cassação no plenário do Legislativo
minutos antes de iniciar a ordem do dia. Por 15 votos a sete,
os magistrados acompanharam
o relatório da desembargadora,
que observou a necessidade de
interrogatório do deputado antes da análise em plenário.
VOTAÇÃO PODE OCORRER
DAQUI A DOIS MESES
No primeiro julgamento, no
dia 1º de agosto, o desembargador Diógenes Vicente Hassan
Ribeiro havia pedido vista do
processo quando nove colegas
já haviam votado com a relatora.
Ontem, apresentou voto divergente de Catarina Rita, que pedia provimento ao agravo apresentado pela Assembleia.
O Legislativo diz que vai
cumprir a determinação. Hoje, o procurador da Casa, Fernando Ferreira, vai sugerir aos
líderes partidários o recomeço
do processo, desde a Subcomissão de Ética. Desta vez, com a
manifestação de Jardel. O procurador calcula que o processo
chegará para votação dos deputados daqui a dois meses.
O advogado de Jardel, Rogério Bassotto, disse que abrirá
novo processo no Judiciário
questionando os procedimentos adotados durante a tramitação. Ele tentará anular a denúncia em torno da cassação
na Assembleia.

DIDA SAMPAIO, ESTADÃO CONTEÚDO

NA POSSE, CÁRMEN
LÚCIA PEDE AGILIDADE
DO JUDICIÁRIO
Segunda mulher a assumir
presidência do Supremo quer
reduzir tempo dos processos.
Notícias | 8 e 9

CORONÉIS

DO FUTEBOL (2)

Retomada de série de reportagens iniciada em 2015 sobre
esquemas em federações de futebol mostra como, mesmo
fragilizados por denúncias, líderes da CBF se mantêm no poder.
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BUEIROS DA CAPITAL

Empresa devolverá
R$ 4,9 mi à prefeitura
Notícias | 11

DIDA SAMPAIO, ESTADÃO CONTEÚDO

CASSADO

Com 450 votos a
favor, 10 contra e
nove abstenções,
Eduardo Cunha perde
o mandato e fica
inelegível até 2027.
ROSANE DE OLIVEIRA

CUNHA FOI À LONA
DESCARTADO POR
ANTIGOS ALIADOS
CAROLINA BAHIA

A PERSONIFICAÇÃO
DE UM SISTEMA
POLÍTICO FALIDO
Notícias | 6 a 8 e 21
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Liminar da Justiça Federal suspendendo cobrança de multas valeria só para rodovias federais. Comando
Rodoviário da Brigada Militar alega não ter sido notificado sobre medida para deixar de autuar motoristas.
Sua Vida | 24
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Empresa devolverá R$ 4,9 milhões ao DEP
PREFEITURA FIRMA termo de ajustamento de conduta com a JD Construções, que cobrava para limpar bueiros que não existem
ADRIANA IRION
adriana.irion@zerohora.com.br

A

empresa JD Construções,
que cobrava pela limpeza de bueiros que não
existem e outros serviços
não comprovados, vai devolver
R$ 4,9 milhões ao Departamento de Esgotos Pluviais (DEP).
A título de dano extrapatrimonial, a JD também pagará mais
R$ 491 mil mediante a entrega de
tubos e lajes de concreto. O acordo foi fechado por conta de cobranças superfaturadas feitas pela
empresa ao longo de anos.
Há dois meses, Zero Hora revelou as cobranças com ágio em
uma série de reportagens que resultou no afastamento da diretoria do DEP e na adoção de novas
medidas de controle e fiscalização
de serviços. Na amostragem feita
por ZH, foi detectado superfaturamento de ao menos 18% no contrato de limpeza de equipamentos
de drenagem (EDs), que são bueiros e poços de visita. Mas apuração feita pela Procuradoria-Geral
do Município (PGM) por ordem
do prefeito José Fortunati revelou

que o desvio de recurso público foi
bem maior. A prefeitura optou por
firmar um termo de ajustamento
de conduta (TAC) com a JD para
evitar discussão judicial sobre valores a serem ressarcidos.
No TAC, a prefeitura admite que
houve falha de fiscalização dos
serviços por parte do DEP. Mas
não há registro sobre a empresa
JD Construções ter cobrado por
serviços não existentes ou ter superfaturado as cobranças. Foi destacado em uma das cláusulas que a
celebração do acordo não implica
para qualquer das partes “confissão de dolo, má-fé ou culpa grave”
em relação aos fatos que originaram o acerto do presente TAC.
– Está dito que a cobrança é
por força do que está apontado na
sindicância, e a sindicância apurou pagamentos por serviços não
realizados – diz a procuradora
Vanêsca Prestes.
Conforme descrito no TAC, em
relação à limpeza de bueiros, a empresa devolverá R$ 1.032.946. Pelo
pagamento irregular de transporte de resíduos, são dois valores –
R$ 1.045.907,11 e R$ 2.611.282,94.
Já pelos excessos cobrados no ser-

sa e também de ingressar com
ação judicial.
Os funcionários seguem respondendo a inquérito e podem
vir a ser responsabilizados a devolverem outros valores eventualmente identificados na apuração.
– O valor ressarcido é significativo. O TAC vai nessa linha
de conciliação e recuperação de
valores, é a atuação da advocacia pública no controle de desmandos administrativos – diz a
procuradora.
NÃO HAVERÁ PENAS
As investigações na Polícia CiADMINISTRATIVAS
vil e no Ministério Público seDepois de concluir uma ins- guem tramitando.
peção especial no DEP, a PGM
havia anunciado que ingressaria
com ação judicial de improbidaA JD Construtora pagará, em
de administrativa contra a emespécie de compensação por
presa e três funcionários do DEP
dano moral,
para cobrar R$ 2,1 milhões. Com
a assinatura do TAC, a prefeitura
abre mão de aplicar penalidades
administrativas contra a empre-

viço de hidrojateamento, a devolução será de R$ 467.226,44.
O total por esses itens dá
R$ 4,9 milhões. Até 15 de setembro a JD tem de depositar 50% do
valor. Outros 50% serão divididos
em 12 vezes. A título de dano extrapatrimonial, uma espécie de
compensação por dano moral, a
JD pagará R$ 491 mil revertidos
ao DEP mediante a entrega de tubos e lajes de concreto.

R$491mil

RELEMBRE O CASO

- Depois de uma investigação de

seis meses, Zero Hora publicou,
em julho, série de reportagens
mostrando que o descontrole na
fiscalização no Departamento de
Esgotos Pluviais (DEP) permitiu
que fossem pagos serviços não
realizados.

- Assim que as denúncias foram di-

vulgadas por ZH e Rádio Gaúcha,
o prefeito José Fortunati determinou abertura de sindicância
e intervenção da ProcuradoriaGeral do Município (PGM) no DEP.
O então diretor-geral, Miguel
Barreto (PP), e seu adjunto, Francisco Mellos (PMDB), pediram
afastamento dos cargos e foram
exonerados. O engenheiro Paulo
Guilherme Silva Barcellos, que dirigia a Divisão de Conservação e fiscalizava 11 contratos, foi afastado
do cargo.

- Em 15 de agosto, prefeitura deLeia a reportagem que denunciou a falta
de fiscalização no DEP em zhora.co/DEPfiscaliza

cide cobrar R$ 2,1 milhões da JD
Construtora e de servidores do DEP.
A PGM detectou superfaturamento
de 35% na limpeza de bueiros.

