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No exercício do pleno mandato, os Vereadores da Câmara Municipal de Bauru, 

que ao final esta subscrevem, tendo em vista a obrigação constitucional inserida no artigo 31, 

amparados no inciso X do artigo 18 e nos itens 1, 2, 3, do §2° combinado com os §3° e §4° do 

artigo 18, todos da Lei Orgânica do Município de Bauru, e ainda segundo o contido nos artigos 

56 e 57 e seus parágrafos, da Resolução nº 263/90 (Regimento Interno desta Casa de Leis) 

requerem a Vossa Excelência, a normal tramitação desta solicitação, na qual, obedientes ao 

mandamento legal, solicitam a instauração de COMISSÂO ESPECIAL DE INQUERITO, que 

tramitará com prazo de 60 (sessenta dias), prorrogado se necessário nos termos regimentais, 

visando a apuração de responsabilidade(s) do(s) agente(s) público(s), servidor(es) e de 
eventuais terceiros, frente a operação "João de Barro" efetivada pelo GAECO - Ministério 

Público Paulista que apura, conforme noticiado pela imprensa, a ocorrência de "desvio de 

dinheiro público na COHAB de Bauru", que, ao que se divulga teria ultrapassado o valor de R$ 

54.000.000,00 (cinquenta quatro milhões de reais), obtido por meio "acordos firmados pela 

Cohab Bauru junto a construtoras no âmbito de processos judiciais", dação em pagamento de 

imóvel com valor abaixo ao do mercado e por saques regulares, por meio de cheques, no valor 
equivalente à R$ 400.000.00 (quatrocentos mil reais) mensais, por cerca de 12 anos "para quitar 

acordo de dívida da Cohab com seguro habitacional" junto à Caixa Econômica Federal, e que 

segundo reportagens em anexo fazem com que a dívida pela não quitação perfaça o valor 

aproximado de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais). Decorrente dessas posturas 

suspeitas e do provável prejuízo financeiro à Cohab", é de se concluir que, em tese, fo/ll7W\ 
violados os princípios constitucionais inseridos no artigo 37 "caput" da Constituição Federal e o 

artigo 10, da Lei nº 8.429/1992, tudo conforme documentos acostados neste pedido. 

Sala "Benedito Moreira Pinto", em 
a ru, 03 de fevereiro de 2020 



Gaeco faz operação para combater desvio de dinheiro público na 
Cohab de Bauru 
Ação apreendeu aparelhos celulares, computadores e documentos que possam servir de objeto de investigação nas casas de 

representantes da companhia e de construtoras. 

Por G1 Bauru e Marilia 

•7t12/'2019 07h5S Atualizado t,a um mll.s 

Ga,,cc ía• operaç;io para comr;,ate• desv,o de d•nhe,ro pútlhr.ci na CohaD oe Bauru - Foto G•ul>ario TamurafTV TE:M 

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) realizou, nesta terça-feira (17). uma operação com 

objetivo de combater o desvio de dinheiro público na Cohab de Bauru (SP). 

A Operação João de Barro foi realizada pelo Ministério Público, com apoio da Policia Federal e da Polícia Militar, e também teve 

como alvo lutar contra crimes de constituição, participação criminosa e lavagem de capitais. 

A .e apreender aparelhos celulares, computadores e documentos que possam seivir de objeto de investigação, foram 

cumpridos mandados de busca em 14 residências de representantes, sócios e construtoras da Cohab, sendo 10 em Bauru, dois 

em Marilia, um em Arealva e um em Brasília. 

,-



Gaeco apr6ende inaI;; de RS 1,6 mlll\ão em operaçêo que arwra desvios na Cohab de Bauru 

IPROC.NI 
FOLHAS 

Segundo o Gaeco, a investigação começou em outubro do ano passado, quando foram analisados quatro acordos firmados pela 

Cohab Bauru junto a construtoras no âmbito de processos judiciais. A investigação também analisou o patrimônio das pessoas 

relacionadas à companhia. 

Com essa operação foi passivei constatar, segundo o Gaeco. posturas suspeitas e prejudiciais à Cohab, como a dação de 

imóvel milionário para quitar uma dívida que representa somente em tomo de 10% do valor do bem, realização de acordos à 

revelia dos patronos contratados para a causa, pagamentos antecipados, antes mesmo da formalização de acordos, e omissão 

deliberada na compensação da dívida que duas dessas construtoras tinham com a Cohab . • 

• 
Gae<;o faz operação para comCator desvio de d,ritw,ro público l'\a Cohal:! de Bauru 

De acordo com o Gaeco, esses prejuízos acumulados crescem em larga escala e contas estão sendo rejeitadas pelo Tribunal de 

Contas. 

Em nota, a prefeitura de Bauru infonnou que "já convocou o Conselho de Administração e Fiscal da Cohab, órgão competente 

para qualquer deliberação a respeito da Companhia, com vistas a avaliar os fatos ocorridos". 



NOTÍCIAS 

COTIDIANO 

Mais de R$ 1,6 milhão é apreendido na casa de presidente da 
Cohab de Bauru 

Gaeco apreendeu R$ 1.607.000,00 durante Operação João de Barro 
~!ll,\i~'!JMí!5~!oiMPSP 
Do UOL", em São Paulo 

18/12/2019 10h34 

O Gaeco ( Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) apreendeu ontem R$ 

l .607.000,00 na casa do presidente da Companhia de Habitação Popular (Cohab) de Bauru, Edson 

Gasparini Júnior, durante as buscas da Operação João de Ban-o. A ação foi desencadeada para 

investigar suposto desvio de dinheiro público da Companhia de Habitação Popular de Bauru, aJ,',m 
TC''O 

dos crimes constituição e participação em organização c1iminosa, lavagem de capitais e outros. ' 



Ministério Público em nota, a investigação começou em outubro do ano passado após o 

recebimento de uma notícia de irregularidade. Durante as investigações, foram analisados quatro 

acordos firmados pela Cohab de Bauru junto a construtoras no âmbito de processos judiciais. 

Também foi feita uma análise inicial do patrimônio dos investigados relacionados à companhia. 

RELACIONADAS 

Caso Queiroz: operação do MP mira família de ex-mulher de Bolsonaro 

40 presos em rinha de cães em Mairiporã são soltos após decisão judicial 

,., ·I Câmara aprova aumento de pena para quem maltrata cães e gatos 

"A partir daí, foi possível constatar a existência de diversas medidas suspeitas e prejudiciais à 

companhia", diz a nota. "Adotadas repetidamente, elas demonstraram não se tratar de equívoco 

isolado, e sim de um padrão de atuação". 

Entre as ações suspeitas o Gaeco destaca: dação de imóvel milionário em quitação de uma dívida 

que representava em tomo de 10% do valor do bem; realização de acordos à revelia dos patronos 

contratados para a causa; pagamentos antecipados, feitos antes mesmo da formalização de acordos 

e sem comunicação do Juízo; omissão deliberada na compensação de dívida que duas das 

construtoras tinham com a Cohab . 

• 
"Foi apurado ainda que tais posturas administrativas se deram diante de um cenário econômico 

totalmente adverso para a Cohab de Bauru, cujos prejuízos acumulados e passivo descoberto 

crescem em larga escala anualmente, a ponto de haver contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas". 

As buscas miravam a apreensão de aparelhos celulares, computadores, documentos e outros objetos 

que pudessem servir de prova ao objeto da investigação. 

A operação foi deflagrada pelo Gaeco em conjunto com a Polícia Federal e a Polícia Militar. 

To;::o 
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integralmente cumpridos. "Salientamos que a Cohab/Bauru é uma sociedade de economia mista 

com personalidade jurídica de direito privado, e que seus contratos sempre são celebrados dentro da 

legalidade, com a estrita observância das regras e leis vigentes", disse. "A Cohab/Bauru irá 

colaborar com a investigação, fornecendo todos os meios de prova solicitados". 

O presidente da Cohab, Edson Gasparini Júnior solicitou afastamento do cargo devido às 

investigações. A Cohab informou que ainda hoje haverá uma assembleia extraordinária na qual o 

conselho decidirá sobre o futuro da diretoria atual. 

A reportagem tenta contato a defesa de Edson Gasparini Júnior. 

*Com Estadão Conteúdo 

• 

• 
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=:aso Cohab - funcionários revelam saque mensal de R$ 
ioo mil no banco e sumiço de recibos com dívida de 
;eguradora soma R$ 54 milhões 
)ocumentos revelam que por cerca de 1 2 anos a companhia emitiu cheques e resgatou 
im dinheiro direto no banco e não aparecem recibo e destino dos valores que seriam 
iara a Caixa 

• 

Nelson ltaberá I Follow j 
Jan 21 · 5 mín read 
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~OLHAS 

=uncionários apontam saques no banco de R$ 400 mil todo mês; 
nalas com dinheiro vivo eram entregues na presidência da Cohab 

:heques destinados a pagar suposto acordo de dívida de seguro :0i Caixa eram assinados por Paulo Gobbi e Edison Gasparini Jr. 

!\ Cohab contabiliza as despesas com seguro em seu balanço, mas 
,ão são localizados acordo assinado e comprovantes mensais 

!\uditorias externas não apontaram ausência de quitação; Caixa 
;erá chamada a esclarecer e Conselho Fiscal nunca levantou o 
·ombo 
1uncionários da Cohab-Bauru revelam que, todo mês, por cerca de 12 anos, eram sacados o 

:quivalente, em média, a R$ 400 mil direto no banco, em dinheiro. O saque era resultado da soma 

nensal de pagamentos que, supostamente, eram informados como sendo para quitar acordo de 

lívida da Cohab com seguro habitacional. 

)~007 pra cá, as retiradas sem localização, até aqui, do destino 
~ s'l"m comprovante de quitação mensal somam R$ 54 milhões. A 
:aixa Econômica será chamada a explicar por que a situação não 
:oi levada ao Judiciário, por que a dívida com seguro não foi 
~xecutada e, ao contrário, mantida por longo período em aberto. 
~m 12 anos, as operações mensais, na boca do caixa bancário, eram feitas por dois funcionários do 

.etor financeiro da Cohab pela presidência. Conforme os funcionários, a Cohab emitia cheques, 

JOr determinação da diretoria administrativa-financeira e da presidência, para pagar 

nensalidades da dívida de seguros com a Caixa. 

)e acordo com três funcionários, dois do setor financeiro e um da contabilidade, Gasparini Júnior 

:xigia que o assunto "seguro" fosse tratado direto por ele. Segundo eles, aos departamentos era 



=uNCIONÁRIOS DETALHAM SAQUES DO DINHEIRO 
\.tuando na área por 11 anos (praticamente o mesmo período em que o esquema de desconto dos 

:heques nominais à Cohab era feito junto ao banco), uma funcionária do financeiro e um colega 

letalham datas, modus operandi, rotina, explicação sobre as quantias envolvidas e apuração dos 

•atores, a programação das retiradas em agência bancária e a entrega dos ma)ates ~--
orma rotineira ao comando da companhia. , ,ROC. NI 3 -<- 0 

_ _FOLHAS 
\. origem da dívida é a mesma que levou a Caixa a ingressar com ações de execução contra a Cohab 

ior não pagamentos. Assim como deixou de quitar suas obrigações com dinheiro do FGTS, a 

;ohab não pagou por anos o seguro embutido nos contratos. 

:orno repórter fui autor de várias matérias sobre a inadimplência com a seguradora, situação que 

irejudicou centenas de mutuários. A Caixa, sem receber, não liberava a quitação. Inúmeros 

nutuários recorreram ao Judiciário para acionar a cobertura do seguro. A mesma Caixa que 

:ile.ou durante todo esse tempo pelo rombo no seguro é a que prejudicou mutuários, 

ilo~ando acesso ao direito de regularização. 

;onforme o setor de contabilidade da Cohab-Bauru, de julho de 1998 a outubro de 2010, a dívida 

:om seguro tinha relação com a Sasse Companhia de Seguros da Caixa. Os valores estavam ligados 

t contratos da Cohab do antigo Sistema Financeiro de Habitação (SFH). 

~m novembro de 2010 o seguro teve participação da Caixa - CEF Garantias, este de valores 

·elacionados a cobertura do chamado Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS). 

'or último, entra a Excelsior como seguradora privada como administradora dos seguros, na fase 

inal. A partir de 2011 a legislação muda e passa a ser do mutuário a obrigação de apresentar a 

tpólice, informa o contador Marcelo Alba. 

\. seção com a Excelsior e a CEF, nesta etapa final, estaria regular. O valor milionário 

tcumulado no passado, a partir de 2007, teve a elaboração do suposto acordo. Na época, 

tosangela Terezinha Valino Dalmassa era quem cuidava de todo o passivo e gestão das obrigações 

la Cohab. De confiança estrita de Gasparini Jr., ela faleceu em julho de 2014. 

\. sistemática de gerar documentos financeiros internos (registro dos valores e emissão dos 

:heques permaneceu). O balanço da companhia traz, como no item 3.6, a amortização da 

>endência antiga com a Companhia de Seguros (Sasse). O presidente, segundo os funcionários, 

:oncentrava tudo com ele. 

)UTRO LADO 



nformação é de que ele estava em São Paulo. fPAÔc. NI 3 ~ zo +--:-1 / 
;ontatado, o advogado do ex-presidente, Leonardo Magalhães Avelar, HS}l!tzS@scÉtÓ:i ¼;;s Sr 
!isse que está aguardando o desfecho dos depoimentos e documentos sobre a apuração que corre 

:m sigilo junto ao Promotores de Bauru (Gaeco). Ele comentou que Gasparini dará informações 

Lssim que prestar depoimento no MP, o que é esperado pelo advogado para as próximas semanas. 

) então gerente jurídico da Cohab, Milton Gimael, disse que não atuou em relação aos seguros. Ele 

nenciona que sua função profissional aconteceu em negociação jurídica de acordos com 

:onstrutoras e em ações judiciais de execução contra e patrocinados pela companhia. 

'ara o advogado, é estranho a soma dos valores e a manutenção dos saques e não pagamentos à 

.eguradora da Caixa não ter sido apontada pelas auditorias externas e nem levantado pelo banco 

'ederal durante tanto tempo. 

~ ,~~!~, ~~s~qu7. :~ ~!~:ade, que a dívida em aberto com seguro habitacional 

:ntre Caixa e Cohab soma mais de R$ 100 milhões. 

)utras matérias mostraram que a situação está sem definição há muito tempo. Conforme o setor 

le contabilidade da Cohab, a Caixa alega que a dívida total é de algo próximo de R$ 190 milhões. 

lias a Cohab considera em torno de R$ 130 milhões de saldo, mas com dedução de descontado R$ 

l5 milhões de créditos represados. Assim, a dívida final reconhecida pela Cohab seria de uns R$ 

15 milhões (sem considerar o acordo até agora não localizado e os saques totalizando R$ 54 

nilhões, detalhados acima). 

\. investigação do Gaeco, por óbvio, vai exigir esclarecimentos da Caixa, das empresas que 

·ea11· ram auditoria externa para a Cohab no período, do levantamento de patrimônio dos 

:nv dos (e entorno) para eventual identificação do destino dos R$ 54 milhões e de outros 

1egócios relacionados ao caso. 

\. não ser que Caixa e diretoria destituída apresentem os recibos de toda a operação dos seguros e 

, acordo ... 



:aso Cohab - Caixa silencia sobre desfalque no seguro 
1abitacional e saque de R$ 54 milhões e governo aciona 
lanco federal e auditorias 
'eja quais funcionários j á deram detalhes e quem são 

D Nelson ltaberá [ Follow j 
"'1 Jan 22 · 6 m in read 
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A Operação João de Barro do Gaeco integra apuração que teve início a partir de quatro 

acordos firmados com construtoras para quem a Cohab deve e gero,, ~!ô'reensão de~;=! 
milhão em dinheiro na casa de Gasparini Jr. l'RDC. NI 3 ~L-:?-Dt? / 

FOLHAS ,;)__ ~ 
\. revelação, com exclusividade por esta plataforma, de saques na boca do caixa, por funcionários 

la própria Cohab-Bauru, de valores mensais de R$ 400 mil em média (somando a vultosa quantia 

!e R$ 54 milhões em 12 anos) explodiu no meio político bauruense na manhã de terça-feira. As 

·eações foram de estarrecimento, dado o longo prazo, o volume milionário de saques e o 

HLÊNCIO DE DIVERSOS ATORES QUE ESTAVAM EATUARAMNACOHAB E NA CAIXA, por 

antotempo. 

!\ Caixa Seguros SILENCIOU sobre o sumiço de documentos, a 
;equência surreal de saques de cheques da Cohab (por 
:uncionários) direto em agência. O episódio explodiu no coração 
:la8erência de seguros do banco federal, sem qualquer 
nanifestação pública, mesmo pela assessoria (contatada 
Jficialmente). 
\. assessoria de imprensa do banco acionou Brasília, exigiu formalização de pedido de entrevista 

Jor email. Mas a Caixa se calou neste etapa das gravissimas revelações, mesmo diante da extensão 

la operação fantasma de manipulação milionária de valores que coloca a instituição no epicentro 

lo escândalo do caso Cohab, em apuração pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime 

)rganizado (Gaeco), através de um g1upo de promotores públicos. 

_eia abaixo a matéria sobre o sumiço de documentos e o 
necanismo de saques, por 12 anos, em um total de R$ 54 
nilhões: 

cfo Cohab - o "sumiço" mensal de R$ 400 mil em recibos com seguros soma 
desfalque de R$ 54 milhões 

Documentos revelam que por mais de l O anos a companhia emitiu cheques e resgatou em 
dinheiro direto no banco para pagar. .. 

medium.com 

\. nova diretoria da Cohab prestou informações. O presidente Arildo Lima Júnior confirmou que 

não tem acordo de pagamento de seguro na companhia, não existem documentos comprobatórios 

la liquidação das parcelas mensais ao longo do período. Os cheques eram emitidos, os 

uncionários informaram que o presidente anterior controlava diretamente o procedimento de 



iarcelas". 

)iante do escândalo que abriu frente de apuração complexa e em volume de retiradas em dinheiro 

nuito maior que os quatro acordos com construtoras, a presidência determinou a ex edi ão de 

irocedimentos para que: ,ROC. NI 3 ~ O 
FOLHAS // _3 

• as quatro empresas de auditoria externa, contratadas pela companhia nos últimos anos, 

expliquem o esquema e o não apontamento das retiradas sem comprovação de liquidação da 

dívida em relatórios por 12 anos 

• prestem esclarecimentos de como a sequência de descontos de cheques da Cohab, em média de 

absurdos R$ 400 mil mensais, e sem identificação da comprovação de pagamento do suposto 

acordo da dívida de seguros pela Caixa não foi apontado nas auditorias?; 

• notificação do ex-presidente Gasparini Júnior para explicar dos saques, em dinheiro, aos 

cheques emitidos pela Cohab em sua gestão e a não apresentação de recibos de quitação, bem 

Wº sobre o suposto acordo; 

• notificação do ex-diretor financeiro e administrativo, Paulo Gobbi, para prestar informações 

sobre o gravíssimo episódio, da assinatura dos cheques ao silêncio dos setores internos da 

Cohab, além da ausência de documentação e do acordo assinado relativo à dívida milionária; 

• confirmação pelo presidente Arildo Lima Jr. de que informou a Promotoria não existirem nem 

os recibos e nem o acordo de parcelamento da dívida do seguro na Cohab-Bauru; 

pedido de explicações da Cohab à Caixa Seguros sobre a situação da dívida, o que levou o órgão 

1 silenciar sobre os não pagamentos por tanto tempo, sem ajuizamento da dívida milionária; 

pedido de esclarecimentos à Caixa Seguros sobre o não ajuizamento da dívida, a discussão 

,obre prescrição legal e omissão e indício de improbidade administrativa para os saques dos 

~ai., sem reclamação do não recebimento pela dívida de seguro por período tão longo (12 

1nos); 

• decisão pela Cohab de eliminar o uso de cheques para pagamentos, sendo que todos os boletos 

ou documentos de despesas mensais exigem contra-checagem para a liquidação e, nesse caso, 

somente pela via eletrônica bancária; 

• abertura de procedimentos de apuração, na Cohab, para a ocorrência de emissão de cheques 

de valores elevados, por longos 12 anos, sem que o setor financeiro houvesse recebido um 

RECIBO SEQUER do pagamento das supostas parcelas; 



V L-Jr\ L-'L- 1 r\L-1 IL-..1 L-'r\..l 1,L. V L-L-r\'5-"-'L-..I ..1"-'Ul"L- "-' L-..1"<,VL-IYlr\ 

: QUAIS FUNCIONÁRIOS JÁ FALARAM: 
• O ex-presidente da Cohab, Edison Gasparini Júnior, é apontado por funcionários da própria 

companhia como controlador direto de esquema que envolvia o pagamento de cheques 

seguro habitacional. 

• O acordo nunca foi apresentado, até aqui, assim como nenhum recib 

supostas parcelas da dívida com seguro Caixa foi apresentado, conforme os funcionários. 

• Conforme depoimentos e apuração feita pela reportagem, o mecanismo foi utilizado desde 

2007. A duração por 12 anos está respaldada pela sequência de documentos, de cheques à 

contabilização das saídas. 

• A média de saques em dinheiro de cheques da própria Cohab no banco é de R$ 400 mil por 

mês. O "sumiço" de documentos de suposta quitação da dívida de seguro atinge R$ 54 milhões. 

• !squema teria sido organizado na origem por Rosangela Terezinha Valino Dalmassa, braço 

ireito de Gasparini e que faleceu em julho de 2014. 

• A contadoria da Cohab, pelo profissional Marcelo Alba, confirmou o registro das saídas em 

conta nos balanços, por 12 anos. 

• Os cheques emitidos pela Cohab e sacados por ela mesma eram assinados por Gasparini 

Júnior e o diretor administrativo-financeiro, Paulo Gobbi. 

- Funcionária já com 11 anos de Cohab, Tainá Maximiano Sal cedo, 
1oje na chefe da área financeira, confirmou que realizava os 
:lescontos dos cheques, somando alto valor, no banco, e sob 
)rdem do presidente entregava os malotes em dinheiro direto na 
lr~dência. 
• ?'tncionária detalha datas, modus operandi, o contato com o banco para retirar quantias 

elevadas, a ausência de quitação das supostas parcelas da dívida de acordo, a ordem expressa 

do então presidente de que o tema era tratado direto por ele e sem discussão entre os demais 

setores. 

~s afirmações das idas rotineiras de Tainá ao banco, mesmo sob a 
~xposição de retiradas de altas quantias e sem segurança, são 
)restadas também pelo funcionário David Bassotto. 
• A atual diretoria da Cohab informa que os relatórios de auditoria independente não trazem 

nenhuma informação pela Caixa sobre a liquidação das parcelas do suposto acordo da dívida. 

O banco silenciou sobre a explicação sobre a grave omissão. 



supostamente saldar o acordo de seguros. A Caixa foi chamada a explicar por que isso não 

gerava relatório de não pagamento, inclusive para a auditoria externa. 

• A direção atual da companhia disse que os responsáveis do financeiro informaram que 

~mi~iam_os cheques, m~sm~ sem docum~nto de pagamento das parc1P~.u~ncia ~/-2..,o 
hqmdaçao, por determmaçao do ex-presidente. lf?f-HAS ~ // 5 W 

\ Cohab recebeu ontem da Caixa atualização da dívida com 
;eguros pela companhia, apontando total de R$ 1 90 milhões em 
1berto. 
• Diante da omissão da Caixa quanto ao misterioso parcelamento (não localizado) e o não 

ajuizamento da dívida, a Cohab quer a prescrição da cobrança. 

• A direção atual da Cohab ainda contesta os R$ 190 milhões e aponta que o valor com juros é 

maior que a dívida principal (o que seria ilegal). 

~c:tllrigo e Gazzetta se manifestam sobre escândalo 
) prefeito Clodoaldo Gazzetta disse: ''lamentamos muito todo esse processo, que vinha 

1contecendo desde 2007. Já tomamos a decisão de fechamento da companhia, estamos apurando 

is fatos internos e ajudando na investigação do Ministério Público". 

)eputado federal e ex-prefeito de Bauru nos mandatos de 2009-2012 e 2013-2016, Rodrigo 

l.gostinho afirma que a Prefeitura de Bauru "sempre teve um representante em todas as reuniões 

lo Conselho de Administração da Companhia de Habitação Popular de Bauru (Cohab ), com o 

ibjetivo de ficar a par de tudo o que era feito". 

~le salienta que "durante todo o período, o representante da Prefeitura nas reuniões do Conselho 

oj o secretário municipal de Negócios Jurídicos Maurício Porto". 

~le.taca que a companhia sempre entregou cópia de balancetes e que a Prefeitura tinha acesso 

1 relatórios, planejamento e auditorias. "Nunca tive conhecimento de apontamentos dessa 

iatureza que tenham sido feitos e recebi as informações divulgadas com grande surpresa", afirma 

ideputado. 

) ex-prefeito Tuga Angerami cuida de problema de saúde. 



:aso Cohab - saiba como saques mensais de R$ 400 mil 
10s bancos escapam do relatório do Coaf 
)etalhes da elaboração e forma, da emissão ao saque de cheques, com rotina e 
irocedimentos, mostram que a operação dependia de mais de uma pessoa para ser 
ealizada 

• 

Nelson ltaberá 1 Follow ) 
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1 l'll0C. NI 
1101.HAS. 

\. revelação por esta plataforma de que funcionários da Cohab-Bauru cumpriram a sistemática de 

lescontar, na boca do caixa, cheques emitidos pela companhia em volumes mensais de R$ 400 

nil, em média, SOMANDO R$ 54 milhões em 12 anos, não só assustou os bauruenses como gerou 

liversas perguntas. Uma delas é como servidores das agências bancárias NÃO INFORMARAM O 

~OAF (Comitê de Operações Financeiras). 

tia.fato é que o esquema foi bem pensado por quem o operou na Cohab. A prática escapou do 

·egistro definido pelas normas de controle do antigo e temido Coaf (órgão transformado pelo 

>residente Jair Bolsonaro em Unidade de Inteligência Financeira - UIF e não mais ligado ao 

11inistério da Justiça, mas Economia). 

íá a emissão de cheques da própria Cohab para supostamente pagar parcelas de dívida de seguro 

1abitacional (quando o óbvio era quitar eletronicamente por outros meios normais e seguros) foge 

1 regras básicas de governança, facilitando desvios e expondo funcionários a riscos. 

)etalhe: lembre-se que a Cohab confirmou que não há recibos localizados de quitação das parcelas 

·elativas a 12 anos, desde 2007. E também não foi localizado o suposto acordo assinado e 

10mologado de parcelamento da dívida de seguro. 

:;a.,,o A OPERAÇÃO ESCAPOU DO COAF? 
~onforme informações apuradas junto a funcionários da Cohab, a operação seguia regras. 

)s supostos pagamentos do seguro eram preparados em uma lista. Dela eram gerados cheques· 

:orrespondentes aos valores citados nesta relação. Mesmo sem documentos (boletos) para 

iagamento, o setor financeiro da Cohab emitia os cheques. 

\S listas não ultrapassavam, na soma, os limites de registro ao Coaf determinados pelo Banco 
~entra! para operações bancárias. A lista com os cheques era assinada pelo diretor administrativo

inanceiro, Paulo Gobbi, e o presidente da companhia, Édison Gasparini Jr. Um funcionário era 

!estacado para ir ao banco sacar os cheques. O dinheiro em espécie era entregue na presidência, 

?m malote. 



JMITES DO BC 
Ué o final de 2017, a Circular 3461 do Banco Central exigia informar operaçoes com c e 

'alares igual ou acima de R$ 100 mil. As operações realizadas pela Cohab emitiam cheques de algo 

:m torno de R$ 90 mil. 

:)uando a Circular 3839 diminui a obrigação de informar valores a partir de R$ 50 mil, em 2018, 

,s cheques da Cohab não passaram de R$ 45 mil. 

l.ssim, embora o valor total de cheques superasse a norma, individualmente os valores estavam 

ora do registro Coaf. 

rodos esses detalhes, da elaboração da operação de saques de 
:heques em altos valores e com regramento, levam a um raciocínio 
ógico: era necessário mais de uma pessoa pra isso acontecer! 

;1~NCIO DA CAIXA 
l.puramos que o escândalo dos saques milionários, no tempo, assustou também executivos da 

~aixa na presidência, em Brasília. A primeira preocupação foi levantar por que não há registros no 

~af (respondido acima pela reportagem). 

\. segunda será identificar como a dívida com seguros ficou tanto tempo em aberto, sem 

0uizamento? 

\. terceira informação em apuração (também pela nova direção da Cohab-Bauru) é como as 

mditorias não identificaram a operação? 

'Vo caso da Caixa, os questionamentos pesam ainda mais. Isso porque o banco estatal tem em 

,e.tema de governança regras rígidas (compliance), o que inclui auditoria e Controladoria. 

::amo a Controladoria Caixa não identificou que a divida com seguro ficou tanto tempo em 

1berto? 

::omo a auditoria externa da Cohab não confrontou o relatório analítico com informações da 

::aixa sobre dívida com seguro habitacional e desde 2007? 

.Jo caso da Caixa, o silêncio em explicar os fatos foi justificado em razão de "sigilo" definido na 

egislação. Não há qualquer sentido na justificativa! 

1.8 perguntas são objetivas: por que a dívida com seguro não foi ajuizada? Onde está o contrato do 

.uposto acordo de parcelamento da dívida? 



:heio, a credibilidade do sistema de controle Caixa com "a coisa pública" . 

• 

• 



:aso Cohab -saiba quem são a Delphos e as cinco 
1uditorias externas e a cegueira sobre R$ 54 milhões de 
iesfalque no seguro habitacional 
;aiba quem foram as gestoras dos contratos de seguro habitacional, as audi torias e o 
lapel de cada empresa na relação entre Caixa e Cohab-Bauru na fraude do seguro 
1abitacional 

A Nelson ltaberá [ Follow ] 
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IPROC.N' 
~OlHAS 

✓eja quais foram as auditorias independentes contratadas - que 
não' viram e não agiram no escândalo mantido por 13 anos 

:onheça o perito de Bauru que fez auditoria externa para a Cohab 
:Je1.007 a 2013 e depois foi contratado pela companhia por dois 
1n■ 

=uncionários revelam o esquema montado pela presidência 

Sede da Cohab- Bauru, na Av. Nações Unidas, penhorada por uma construtora em ação de 
cobrança 

o é somente a Caixa Seguros que tem muitas explicações a dar sobre suas atribuições como 

dora passiva em relação ao desfalque de R$ 54 milhões associado à dívida milionária de seguro 



1pontamento por seus sistemas de controladoria, auditoria e governança por tanto tempo: 13 anos. 

) desdobramento envolve o esquema revelado - com exclusividade - por esta 

>lataforma, na semana passada, sobre o desvio com o saque na boca do caixa de R$ 
~oo mil mensais, em média, dinheiro entregue ao comando da Cohab-Bauru, de 

~::::t:1:::a:e~a::e::~cionais (de omissão à desídia) e entrJ;;:5 p?ih¾&~: ~ 
,eguros e Cohab-Bauru) e privadas que exigem detalhamento para a compreensão do escândalo e 

:uas dimensões. 

Veja a seguir, quem era cada um no tabuleiro do esquema, para você entender a abrangência e 

;ndividualização dos fatos (ou das perguntas) e compartimentar as responsabilidades: 

) SEGURO HABITACIONAL 
• a Cohab-Bauru cobra, junto com a prestação mensal dos mutuários, o valor correspondente ao 

euro habitacional. 

• ao receber as prestações dos mutuários, todo mês, a Cohab desviou o que tinha de ser utilizado 

para pagar o seguro para a Caixa. Um percentual ínfimo foi pago. O esquema foi de 2007 a 

2019. A dívida com o seguro explodiu, devido à apropriação ilegal e inadimplência. 

• Falta detalhar o que era retenção ilegal de seguro pago pelo mutuário e quanto do volume de 

dinheiro era sacado como suposta parcela de acordo da dívida. Estas duas partes se misturam 

no esquema, até porque a parcela de acordo da dívida do seguro era inexistente. E de 2010 em 

diante o seguro está em dia. 

•. O seguro habitacional embutido nas prestações, no início, era gerenciado na área pública pela 

Sasse Seguradora, que foi assumida depois pela Caixa Seguros. O seguro de contratos de 

.em pública era do antigo Sistema Financeiro Habitacional (SFH). Os contratos com seguro 

"j!l'vado eram com a empresa Excelsior. 

~ DELPHOS 
• Em determinado momento, a Caixa tem a Delphos S/ A, com sede no Rio de Janeiro, como 

administradora da carteira de seguros do sistema. 

• A rigor, a Caixa Seguros terá de explicar como não identificou, no início, desfalque de tamanha 

proporção, com desvio mensal de R$ 400 mil, em média, e por tanto tempo (13 anos)? 

• Mesmo nos anos seguintes, a Caixa também terá de explicar o que fez para fiscalizar e cobrar 

pelos serviços da Delphos (que ela contratou para administrar esse negócio milionário). 



"acionado" e sem ser "percebido" pela administradora. As diretorias de operações (Henrique) e 

jurídico (Leonardo) falaram com a reportagem hoje (30/01), por telefone. Indicaram retorno, 

que não houve. Se vier, o conteúdo será inserido na matéria. l'ROC. Ne 3 ~ 0 

4. Delphos também precisa responder como e por que não foi cobradn &91:J:Wiira de :P?!tqr~ 
ios pagamentos mensais do seguro retidos pela Cohab. Apuramos que a chefe do seguro da 

'::ohab (2015-2017), Miriam Renata Navarro, disse que a Delphos nunca cobrou a Cohab. 

• As gerências, chefias e diretorias financeira e da área de seguros da Cohab-Bauru - de 2007 a 

2019 - estão sendo chamadas ao Ministério Público para explicar como foi garantido o 

silêncio e a omissão para o escândalo de entrada quinzenal de malotes com dinheiro vivo 

entregues, segundo funcionários, ao comando por ordem do então presidente Édison 

Gasparini Júnior. 

\S 5 AUDITORIAS INDEPENDENTES 
Alngo do esquema, cinco empresas de AUDITORIA EXTERNA contratadas pela 

~o simplesmente nada viram do escândalo. Nenhuma delas fez apontamento 

>ara o rombo no seguro (mesmo com a extensa lista de cheques sacados na boca do 

:aixa e a FALTA DE COMPROVANTE DA REMESSA DO VALOR DO SEGURO À 

~AIXA). O contador e administrador 

De 2007 a 2013 - a contratada pela Cohab para auditoria 
ndependente foi a WRM Auditoria e Consultoria, de Bauru. 
~ WRM funcionou na Rua Mário Fundagem Nogueira, 5-50, no Jardim América em Bauru. Os 

elefones disponíveis na internet (celular e fixo) não atendem. Uma vizinha disse que pai e filho 

ttuam na empresa - que mudou dali há uns dois anos . 

• 



Nem imó~I ao J.d. Amécica coam tec ~:"h~~~:::,: WRM, ,,,a r:::co• •~n§v 
• Em 2014, a auditoria externa da Cohab foi da Staff Auditoria e Assessoria, com sede em 

Campinas (SP). 

)etalhe: neste momento o perito contábil, sócio da WRM, Walmir 
\Jlelges, é contratado pela Cohab. E nada consta de ter encontrado 
je "anormal", nem fora e nem estando na companhia. Ele fica até 
~O l 5 na Cohab. 
• 12015, a ~ohab contrata a Audimec Auditoria, de Recife (PE) para a checagem externa de 

s operaçoes. 

• Em 2016, o serviço é feito pela Maciel Auditores, que seria de Porto Alegre (RS). 

• De 2017 a 2019, o contrato é com a RAAC Auditores, de Salvador (Bahia) 

::> QUE FUNCIONÁRIOS REVELAM DO ESQUEMA? 
) ex-presidente da Cohab, Edison Gasparini Júnior, é apontado por funcionários da companhia 

:orno controlador direto do esquema que envolvia o pagamento de cheques emitidos pela própria 

:ompanhia, sob sua ordem, para quitar suposto acordo de dívida com seguro habitacional. 

• O acordo nunca foi apresentado e não existe depósito ou recibos das remessas dos valores para 

ijaixa. 

• O esquema teria sido organizado na origem por Rosangela Terezinha Valino Dalmassa, braço 

direito de Gasparini e que faleceu em julho de 2014. 

• Chefe da seção de seguros de 2015 a 2017, Miriam Renata Navarro, confirma que não 

houve pagamento de seguros. A funcionária também informa que entregou emails que ajudam 

a formar provas contra Gasparini Jr .. Renata observa que nunca viu ou manipulou dinheiro 

que era entregue dos saques costumeiros na presidência. 

• Por vários anos, todo o dinheiro sacado no banco era entregue na presidência, por ordem de 

Gasparini Jr., conforme apurado em relação a outros funcionários. 



conta nos balanços, por 12 anos. Alba realizou a escrituração de pagamentos de seguro, mesmo 

sem essa comprovação. 

• Os cheques emitidos pela Cohab e sacados por ela mesma era 

Júnior e o diretor administrativo-financeiro, Paulo Gobbi. 

• Funcionária há 11 anos na Cohab, Tainá Maximiano Salcedo, hoje chefe da área financeira, 

confirmou que realizava os descontos dos cheques, somando alto valor, no banco, e sob ordem 

do presidente entregava os malotes em dinheiro direto na presidência. Como chefe do 

financeiro, não observou a regra de que não pode haver liquidação de despesa sem o 

comprovante de pagamento (lei federal 4.320). 

• A funcionária Tainá detalha datas, modus operandi, o contato com o banco para retirar 

quantias elevadas, a ausência de quitação das supostas parcelas da dívida de acordo, a ordem 

expressa do então presidente de que o tema era tratado direto por ele e sem discussão entre os 

demais setores. 

• &ncionário David Bassotto também realizou o desconto de cheques no banco, levando 

malotes de dinheiro para a presidência. 

A assessoria jurídica de Gasparini Jr. repete que o ex-presidente está à disposição do Ministério 

'ublico e vai prestar informações oficiais às autoridades. 

l'1. INVESTIGAÇÃO 
~ apuração está em várias frentes. De um lado, cada acordo de parcelamento de dívidas com 

1uatro construtoras compõe uma frente, apuramos. Outra frente principal se concentra no 

lesfalque do seguro habitacional. 

.Ja fase preparatória, já divulgada pelos promotores do Gaeco a partir de buscas e apreensões, a 

nv.ação também iniciou a identificação de parentes e próximos do comando da Cohab. 

) desafio é identificar aumento de patrimônio sem suporte nas declarações oficiais e ganhos 

ícitos. Viagens ao exterior, bens patrimoniais e atividades de empresas e negócios estão na mira 
lo Gaeco. 

l identificação do exagerado volume de saques no período, somando R$ 54 milhões, leva à 

1ecessidade de confronto com o hábito de Gasparini Júnior pagar quase todas as suas despesas em 

,inheiro (com baixa movimentação via conta bancária), informação esta apurada pela jornalista 

'isa Moares (em matéria do Jornal da Cidade de Bauru publicada no dia 28/1/2020). 



• 
' 1 

• 

• 

~ma,a LtuUcytat1t 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 CORAÇÃO DE 

SÃO PAULO 

À 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista que o Requerimento 

solicitando a instauração de Comissão 

Especial de Inquérito para apurar 

responsabilidade(s) do(s) agente(s) público(s) 

servidor(es) e de eventuais terceiros, frente a 

operação "João de Barro" efetivada pelo 

GAECO - Ministério Público Estadual que 

apura, conforme noticiado pela imprensa, a 

ocorrência de "desvio de dinheiro público na 

COHAB de Bauru", não possui o número 

mínimo de assinaturas conforme estabelece o 

§ 1 ° do Art. 57 do Regimento Interno desta 

Casa de Leis, em razão do pedido de retirada 

de assinatura efetivado pelo Vereador Sérgio 

Brum, em "questão de ordem", em Sessão 

Ordinária realizada no dia 03 de fevereiro de 

2020, arquive-se o presente expediente. 

Bauru, 03 de fevereiro de 2020 . 

JOSE 

Presidente 

Atendido o despacho supr . 

Bauru, 03 de fevereiro de 2020. 

-~~~ 
RONALDO JOSE SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 

Cumpr!das. as cxlgêncl.ts legais 
encaminha-se o presente prçr.csso 
ao Serviço de Microfilrnagem e 

A,quivoOf O {p fl__D<.,Q 
Bauru --~-·J-... , .. _,_ 
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