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GENERALIDADES

O Poder Legislativo
típica, fiscalizar e controlar os atos dos
excessos e irregularidades que ferem
ordenamento jurídico com o advento da
1988.

possui a tarefa precípua de legislar como função
demais poderes, para que assim sejam evitados
diretamente a democracia instalada no nosso
Constituição da República Federativa do Brasil de

Essa competência diz respeito às atividades de administrar e julgar,
sendo a primeira vislumbrada quando o Legislativo cria cargos, define plano de carreiras dos
servidores; e a segunda quando julga seus membros, até mesmo o Presidente da República
nos crimes de responsabilidade.

Nesse diapasão é que surge as Comissões Parlamentares de Inquérito
que são órgãos colegiados, integrantes da estrutura do Congresso Nacional e das Casas
Legislativas, bem como das Assembleias Legislativas (CPIs estaduais) e Câmaras Municipais
(CPIs municipais). Entretanto, as comissões criadas pelas assembleias legislativas e câmaras
municipais devem respeitar o Artigo 58, §3º da Constituição da República Federativa do Brasil
por ser norma de observância obrigatória em respeito ao princípio do pacto federativo
previsto no Artigo 1º.

As Comissões Parlamentares de Inquérito encontram respaldo legal no
já citado artigo 58, §3º, CF/88 e na Lei Federal nº 1.579, de 18 de março de 1952, sendo
utilizadas pelo Poder Legislativo para investigar fato determinado e por prazo certo, sendo as
conclusões, se for o caso, enviadas ao Ministério Público para que este promova a
responsabilidade civil e/ou criminal dos infratores.

Vale salientar que as CPIs possuem poderes de investigação próprios das
autoridades judiciais, conforme explicita o artigo aludido, analisando os limites e os poderes
das CPIs, utilizando fontes como a legislação, doutrina e jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal para poder auferir se dentro dessa limitação existe a intenção de se proteger os
direitos e as garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988.
As Comissões Parlamentares de Inquérito no âmbito do Município de Rio
Claro são reguladas em sua Lei Orgânica, que assim estabelece:
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O Regimento Interno da Câmara assim regulamenta as CPIs:
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1. INTRODUÇÃO

1.1 A Função da Câmara Municipal de Rio Claro

Com supedâneo no Regimento Interno desta Casa de Leis foi constituída
a presente Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar denúncias de
supostas irregularidades envolvendo o Aterro Sanitário do Município, diante da divulgação de
áudios que tem como protagonista membro do Ministério Público local, sobre fato que
evidencia em tese, crime contra o meio ambiente e contra a Administração Pública.

A Lei Orgânica do Município de Rio Claro prevê a função de fiscalização e
controle do Poder Legislativo, a qual, com alicerce na própria Constituição, prevê a
competência privativa da Câmara Municipal em criar Comissões de Inquérito sobre fatos
determinados e por prazo certo, mediante requerimento de um terço de seus membros.

Desta forma, para cumprir uma das suas principais atribuições, em
respeito ao exercício do Poder Legislativo de fiscalizar os atos que possam causar prejuízos à
Administração Pública afetando direta ou indiretamente o interesse público, foi criada e
instalada a presente Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).

O Poder Legislativo Municipal tem basicamente três funções:
a) Representativa - Representar o povo, em defesa dos seus interesses na construção de uma
sociedade igualitária e justa;
b) Legislativa - Elaborar as Leis de modo a contemplar a sociedade com um ordenamento
jurídico que garanta a defesa de toda a coletividade;
c) Fiscalizadora - Fiscalizar todos os atos da Administração Pública, de modo a buscar e zelar
por todos os interesses da comunidade.

Apoiado nesta última função, juntamente com outros procedimentos
legislativos, está a competência do Poder Legislativo de fiscalizar as atividades dos
administradores ou daqueles que giram em torno do interesse público, mediante o
instrumento legal qual seja a Comissão Parlamentar de Inquérito.
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1.2 Da Comissão Parlamentar de Inquérito ( CPI)

Como já vimos as Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI) tem
previsão constitucional e se constituem em uma das formas de controle da Administração
Pública exercida pelo Poder Legislativo.

A CPI ora em comento, procurou agir, desde o início, com a finalidade
única de apurar os fatos, com foco na obrigação do administrador em zelar pela coisa pública,
com base nos princípios da moralidade, impessoalidade, publicidade, legalidade e eficiência,
valendo-se de todos os instrumentos legais cabíveis, dentro dos limites impostos pelo estado
democrático de direito.

É com base nesse contexto que apresentamos o relatório final da
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) nº 1/2017, conhecida como a "CPI do Aterro",
emitindo, ao final, as conclusões, resultados e encaminhamentos necessários à eficácia dos
trabalhos realizados pela Comissão.

Há que se atentar que a concessão constitucional dos poderes de
autoridade, muitas vezes, acaba por confundir a sociedade e a própria mídia que cobra dos
seus membros, um êxito do resultado pela quantidade de autoridades, agentes políticos e
cidadãos que, através delas venham a ser punidos, o que não é o critério correto a ser adotado
na avaliação dos trabalhos de uma CPI.

A CPI pode colher depoimentos, ouvir indiciados, interrogar
testemunhas, requisitar documentos, levantar meios de prova legalmente admitidos e realizar
buscas e apreensões, sem, contudo, poder atribuir poderes ilimitados, estando seus trabalhos
sujeitos ao controle judicial, com limitação imposta pela própria Constituição da República.

Mediante o que propõem as Leis Municipais, Federais e a Constituição
da República, o presente relatório tem por objetivo principal, expor as atividades e
procedimentos adotados pela CPI, desde a sua criação, apontando os limites constitucionais de
atuação, o objeto e finalidade propostos, bem como a conclusão, resultados e
encaminhamentos, esclarecendo a sociedade, e todos os abrangidos pelo interesse público,
sobre o cumprimento da função parlamentar fiscalizadora.
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1.3 Dos limites da CPI

Além de fiscalizar, o objetivo principal da CPI é, com a conclusão de seu
trabalho, apontar soluções e propor modificações administrativas. As irregularidades que
impliquem em responsabilização do agente público deverão ser remetidas ao Ministério
Público para as providências legais cabíveis.

Como se vê, a Comissão Parlamentar de Inquérito tem limites. As
normas que criaram e/ou regulamentaram a CPI não podem contrariar a Carta da República e
seus princípios, por mais que detenham autoridade jurídica.

Em outros termos, a CPI deve respeitar os limites, sob pena de ser
declarada nula.
Melhor esclarecendo, se a Constituição da República atribui a CPI
poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, há que considerar que durante todo
o processo investigativo, torna-se exigível o respeito ao direito do investigado de participar
alegando o que quiser em sua defesa.

A CPI NÃO CONDENA, como sempre frisou seu presidente, mas apenas
colhe informações sobre o objeto investigado, para posteriormente, apresentar dados
concretos ao Ministério Público, para o oferecimento de denúncia formal ou instauração de
processo de responsabilidade civil, sendo também um importante instrumento de apoio na
instrução de tais procedimentos caso já existam quando da conclusão dos trabalhos.

Outro limite imposto é o de que a Câmara Municipal, através da CPI, não
poder invadir a competência de outros órgãos constitucionais como o Tribunal de Contas da
União e Tribunal de Contas do Estado. Da mesma forma, as providências que tenham caráter
investigatório e impliquem restrição direta a direitos individuais também estão protegidas pelo
próprio texto constitucional e, portanto, somente podem emanar de juiz, e não de terceiros,
mesmo aqueles a quem foram atribuídos “poderes de investigação próprios das autoridades
judiciais”.

A CPI deve dispor de todos os meios necessários para atingir seus
objetivos na condução do procedimento investigatório. Todavia, há que haver o entendimento
geral de que os poderes de indagação probatória e de investigação ou pesquisa dos fatos
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determinados que motivaram a instauração do inquérito parlamentar sofrem, como já
mencionado, limitações de ordem jurídico-constitucional que restringem, em consequência, a
capacidade de atuação da Comissão de Inquérito.

Por fim, pode-se afirmar que as limitações da CPI consistem,
basicamente em:
a) A CPI NÃO TEM FUNÇÃO PUNITIVA, mas, sim, meramente
investigativa. Pode abrir inquéritos, sem criar processos ou procedimentos que invadam a
atribuição do Judiciário. Não tem poder de obrigar a presença de testemunhas faltosas, nem
tão pouco de puni-las pela omissão da verdade, salvaguardando ao depoente o direito de não
responder as perguntas que julgar impertinentes.
b) A CPI NÃO TEM CARÁTER JUDICIÁRIO – A CPI não forma culpa nem
pode proferir julgamento em torno de qualquer irregularidade mesmo aquelas supostamente
criminosas, possuindo, por fim, as mesmas limitações impostas à Câmara que a originou.

Resta por derradeiro neste tópico, salientar que todos os atos desta CPI
foram públicos, acompanhados pelos órgãos de imprensa e tiveram a participação de
advogados constituídos pela empresa Sustentare Saneamento S.A., operadora do Aterro
Municipal, objeto de investigação por esta CPI, que inclusive tiveram a palavra franqueada
sempre que esta fora solicitada nas oitivas das testemunhas, sejam eles quais fossem, ainda
que o entendimento seja de que o inquérito parlamentar, assim como o inquérito policial, tem
natureza inquisitiva, não se aplicando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Tudo
registrado nas Atas e Listas de Presenças, além dos DVDs, que estão acostados nos autos do
processo desta Comissão.
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Outrossim, a Ordem dos Advogados do Brasil, 4ª Subseção Rio Claro, foi
formalmente comunicada da realização das reuniões desta CPI.
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1.4 Da finalidade da CPI
Esclarecer os fatos que ensejaram a criação da CPI, por se tratarem de
questões que envolvem diretamente a política, o desvio da finalidade pública é, não raras
vezes, constatado pela utilização deste instrumento jurídico como forma de condução do
poder sem a obediência à apuração, investigação e encaminhamentos justos.
A prova cabal do desvio da finalidade dos trabalhos da CPI resta
facilmente constatada quando o relatório final se apresenta de forma desproporcional e
oposto às provas colhidas nos autos, submetendo todo o processo à nulidade de pleno direito.
Deste modo, para que os trabalhos da CPI em pauta sejam preservados
e rigorosamente relatados com base na apuração dos fatos, o presente relatório se sustenta
nos princípios constitucionais da moralidade, legalidade, impessoalidade e proporcionalidade,
atendendo os requisitos fundamentais inerentes a sua efetividade quais sejam a Competência,
a Finalidade, a Forma, o Motivo e o Objeto.
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Da análise de todo o processo, bem como das provas obtidas, conclui-se,
quanto a CPI em si, que não houve finalidade alheia ao interesse público nem tampouco se
constata finalidade alheia à categoria do ato ou objeto que lhe deu origem, podendo-se
afirmar que a finalidade principal foi atingida, qual seja, a de apurar as supostas
irregularidades que envolvem o Aterro Sanitário do Município e suas questões com a
Administração Pública e o meio ambiente.

1.5 DOS FATOS
Nos dias que antecederam o pedido de criação da Comissão Parlamentar
de Inquérito, foram divulgados áudios via whatsapp para população rio-clarense, de que
estariam sendo cometidas irregularidades no Aterro Sanitário do Município.
Nestes áudios, que tem como protagonista o Promotor de Justiça do
Meio Ambiente da Comarca de Rio Claro, se afirma que está sendo cometido crime ambiental
pelo descarte irregular de chorume em corpo d'água, além do envolvimento de agentes
políticos que estariam se beneficiando da situação.
A imprensa escrita local também se manifestou sobre os áudios, levando
ao conhecimento de parte da população as possíveis irregularidades cometidas no aterro.
Desta feita, considerando que estes acontecimentos são de relevante
interesse para a vida pública e a ordem legal, econômica e social no Município, foi proposta a
CPI, com intuito de investigar a denúncia de supostas irregularidades envolvendo agentes
públicos, crime contra o meio ambiente e contratos entre particulares e a Administração
Pública relativos ao Aterro Sanitário do Município de Rio Claro.
Para trazer a baila os fatos que ensejaram o pedido de criação da CPI,
transcrevemos trechos de alguns dos áudios divulgados via whatsapp.
Áudio do promotor de justiça do meio ambiente de Rio Claro, doutor Gilberto Porto
Camargo, dirigido ao então secretário do meio ambiente da secretaria municipal de
meio ambiente de Rio Claro, senhor Antônio da Gama Penteado:
..." sabendo desta situação em que uma empresa contratada pela prefeitura não está
tratando o chorume do aterro, está jogando in natura, envenenando a população
daqui e de Piracicaba..."
..." vou responsabilizar a todos sem qualquer restrição porque não é certo que uma
situação como esta que envolve interesse de políticos que nós sabemos quais são
aqui da cidade, fique ganhando dinheiro por um serviço público que é contratado e
não faz..."
..." a empresa que está executando, ou melhor, que não está executando este serviço
público se chama Sustentare Saneamento S.A..."
..." os poderes Executivo e Legislativo de Rio Claro tem ciência que a empresa
contratada para tratar o chorume do aterro sanitário e jogar tratado no corpo
d'água e não in natura está recebendo dinheiro público para fazer este trabalho e
não está acontecendo isso, e esse veneno está sendo jogado na água, e está
contaminando a saúde pública. O fato é extremamente grave, já me reuni diversas
vezes, tenho conhecimento também com representantes da OAB que isso é uma
pratica que vem se arrastando há algum tempo, fiz contato com os responsáveis,
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tenho informações concretas de quem está se beneficiando ilicitamente com esta
pouca vergonha, com esta corrupção"...
..." nós vamos ser rigorosos com todos, investigar profundamente quem está
recebendo dinheiro por baixo do pano, porque que a população está sendo
envenenada e tudo isso não vai ficar impune, isso é um compromisso do Ministério
Público, doutor Gilberto Porto Camargo, promotor de justiça do meio ambiente da
Comarca de Rio Claro."

Segundo o Supremo Tribunal Federal, em acórdão da lavra do Ministro
Carlos Velloso: " A Comissão Parlamentar de Inquérito deve apurar fato determinado. CF, art.
58, § 3º. Todavia, não está impedida de investigar fatos que se ligam, intimamente, com o fato
principal"(RDA 209/242).

2. DA INSTALAÇÃO, DA ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO RELATOR E DO PRAZO

2.1 Breve histórico

A CPI do “Aterro” como ficou conhecida foi protocolada em 20 de
setembro de 2017, a requerimento dos vereadores Val Demarchi (DEM), Geraldo Voluntário
(DEM), Ney Paiva (DEM), André Godoy (DEM), Ruggero Seron (DEM), Rogério Guedes (PSB),
Thiago Yamamoto (PSB) e Júlio Lopes (PP).

A motivação para o pedido de instauração da CPI adveio da divulgação
de áudios por meio do Promotor de Justiça do Ministério Público do Meio Ambiente local
noticiando supostas irregularidades cometidas no Aterro Sanitário do Município, com sugestão
de envolvimento de agentes públicos e crime ambiental.

Em 22 de setembro de 2017, a empresa Sustentare Saneamento S.A.
protocolou “esclarecimentos sobre a operação do aterro sanitário”, estes apensados nos autos
do processo da CPI (fls.03-05), demonstrando conhecimento da criação da CPI, antes mesmo
desta ter sido aprovada em Plenário.

Aprovada sua criação em Sessão Ordinária datada de 25 de setembro de
2017, a Mesa da Câmara Municipal editou o Ato nº 392/2017, com a composição de todos os
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vereadores regularmente exercendo o mandato (18), exceção feita ao presidente vereador
André Godoy (fl.06).

O senhor Promotor de Justiça do Meio Ambiente de Rio Claro, por meio
do Ofício nº 498/2017/5ª PJRC-ama, comunicou a Câmara Municipal da abertura de Inquérito
Civil com a finalidade de apurar os mesmos fatos que ensejaram a abertura da CPI do Aterro
(fls. 09 – 36).

Apresentado o Roteiro de Trabalho deu-se início a instrução da
Comissão.

Iniciados os trabalhos, durante oito meses, foram apurados os fatos
dentre as possibilidades colocadas à disposição da Comissão. Foram doze reuniões, uma
diligência, dezenove convidados para oitiva e trinta e seis ofícios expedidos para diversas
instituições como: Prefeitura de Rio Claro, empresa Sustentare Saneamento S.A., Polícia
Ambiental de Rio Claro, Ministério Público do Meio Ambiente de Rio Claro e Companhia
Ambiental do Estado – CETESB, entre outros.

2.2 Da Criação

Protocolado o Requerimento CPI nº 1/2017, em 20 de setembro de
2017, foi aprovado na Sessão Ordinária de 25 de setembro de 2017, por unanimidade.

]

14

CPI - Relatório final

15

CPI - Relatório final

2.3 Da Composição

Em razão da aprovação do Requerimento nº 1/2017, que criou a CPI do
"Aterro", ficaram nomeados para participar os seguintes vereadores:
Val Demarchi – DEM, Thiago Yamamoto - PSB, Adriano La Torre - PP,
Anderson Christofoletti - MDB, Carol Gomes - PSDB, Geraldo Voluntário - DEM, Hernani
Leonhardt - MDB, Irander Augusto - PRB, Ney Paiva - DEM, Julinho Lopes - PP, José Pereira PTB, Luciano Bonsucesso - PR, Maria do Carmo Guilherme - MDB, Paulo Guedes - PSDB,
Rogério Guedes – PSB, Rafael Andreeta - PTB, Ruggero Seron - DEMY e Yves Carbinatti – PPS.
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2.4 Do Presidente e do Relator

Em reunião realizada no dia 04 de outubro de 2017, na Sala de Reuniões
da Câmara Municipal, com a presença de quinze senhores vereadores componentes da
Comissão, foi eleito o vereador Val Demarchi como presidente. Ato contínuo foi indicado o
vereador Thiago Yamamoto como relator da CPI.
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2.5 Do Prazo

Com início em 25 de setembro de 2017, com previsão de noventa dias, a
Comissão Parlamentar de Inquérito nº 01/2017, foi prorrogada pela primeira vez por mais
sessenta dias e posteriormente, sofreu mais duas prorrogações de trinta dias, devido ao
surgimento de fatos novos relativos ao assunto apurado pela Comissão.
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Apreciando a questão acerca da possibilidade de prorrogação das CPIs,
decidiu o Supremo Tribunal Federal em sede de Habeas Corpus nº 71.193 - SP, que " a locução
'prazo certo', inscrita no § 3º do art. 58 da Constituição, não impede prorrogações sucessivas
dentro da legislatura, nos termos da Lei nº 1.579/52.
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3. DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA

3.1 Do Roteiro dos trabalhos
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3.2 Dos Objetivos

As CPIs municipais têm os mesmos poderes atribuídos às comissões
estaduais e federais, embasando-se no poder de investigar, que é próprio do Poder Legislativo.
Como o doutrinador José Nilo de Castro acentuava: “Os poderes da Comissão Parlamentar de
Inquérito, provêm diretamente de normas constitucionais (§ 3º, art. 58, da Constituição
Federal) e, no plano municipal, tem-se lhe a extensibilidade, como vimos, nas regras do art. 29,
caput, e item XI da Carta Magna, incorporadas na Lei Orgânica. É que os poderes para instituir
esta Comissão de Inquérito, na órbita do Legislativo, inserem-se nas funções do próprio Poder
Legislativo”. E, como assevera também, Hely Lopes Meirelles: “A comissão de inquérito tem
amplo poder investigatório no âmbito municipal, podendo fazer inspeções, levantamentos
contábeis e verificação em órgãos da Prefeitura ou da Câmara, bem como em qualquer
entidade descentralizada do Município, desde que tais exames se realizem na própria
repartição, sem retirada de livros e documentos, os quais podem ser copiados ou fotocopiados
pelos membros ou auxiliares da comissão”.

Os membros que compõe a CPI seguiram as linhas de investigação
colocadas à disposição das CPIs municipais, especialmente, a requisição de documentos, oitiva
de testemunhas e efetuação de inspeções aos locais de investigação.
Preponderantemente a comissão cingiu-se a análise da documentação
solicitada ao Poder Executivo, em observação as cláusulas contratuais e sua execução; a
empresa Sustentare Saneamento S.A., relativo a operação do Aterro; a Polícia Ambiental de
Rio Claro, sobre denúncias e autuações perante irregularidades constatadas; ao Ministério
Público do Meio Ambiente local, a respeito de eventuais ilícitos praticados por agentes
públicos e contra o meio ambiente e por fim a CETESB, questionando acerca de autuações e
medidas de recomendações a empresa operadora do Aterro Sanitário. Ademais, inquiriu
testemunhas e deslocou-se ao Aterro para verificação de irregularidades in loco.

3.3 Das Reuniões e Deliberações

Foram realizadas doze reuniões deliberativas para tratar dos assuntos
pertinentes a CPI. Dentre os assuntos abordados estão os requerimentos para envio da
documentação para instrução da CPI, oitiva de testemunhas, entre outros.

No total foram expedidos trinta e seis ofícios, dezenove convidados para
oitivas e uma diligência.
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3.4 Das Testemunhas intimadas e do resumo das declarações
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Entre os dezenove convidados ou convocados para as oitivas da CPI,
estão representantes do Poder Público que trabalharam diretamente na operação do Aterro,
bem como, fiscais, empregados da empresa, autoridades e funcionário da CETESB.

Nas Atas que seguem, podemos ter um panorama das declarações
colhidas na instrução da CPI.
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3.4.1 Depoimento prestado em 12.12.2017 – Promotor de Justiça Gilberto Porto Camargo

29

CPI - Relatório final

3.4.2 Depoimento do secretario de Meio Ambiente Antônio Henrique Penteado
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3.4.3 Depoimento prestado em 22.02.2018 - Jonathan Leite e Alberto Merino
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3.4.4 Depoimento prestado em 08.03.2018 - Danilo Eleutério Filho

38

CPI - Relatório final

39

CPI - Relatório final

40

CPI - Relatório final

41

CPI - Relatório final

3.4.5 Depoimentos prestados 10.04.2018 - Antonio Penteado, Elilson Sena Corrocher, Jonathan Leite
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3.4.6 Depoimentos prestado em 12.04.2018 - Danilo Eleutério Filho, Fábio Pedroso e Sérgio Monteiro
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3.4.7 Depoimentos prestado em 24.04.2018 - Marcel Izzi e Maycon Joahnson

53

CPI - Relatório final

54

CPI - Relatório final

55

CPI - Relatório final

56

CPI - Relatório final

57

CPI - Relatório final

58

CPI - Relatório final

3.4.8 Depoimentos prestados em 03.05.2018 - Ronald Teixeira Penteado e Iuri David Antônio
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Salientamos que todos os depoimentos foram gravados em DVDs, em
seu inteiro teor, e fazem parte integrante do processo da CPI.
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3.5 Da diligência ao Aterro Sanitário
Na diligência efetuada pela CPI no Aterro Sanitário, por tratar-se de
questões eminentemente técnicas foi contratado o geólogo Juliano Ribeiro Formigoni, CREA SP
5060858643, que emitiu relatório técnico após visita e análise dos documentos acostados nos
autos do processo da CPI, pela empresa Sustentare Saneamento S.A.
O relatório traçou em perfil do momento da visita realizada no aterro
em 14/11/2017, realizando registros fotográficos na área. Foi verificado as condições de
instalação e operação, com enfoque no sistema de tratamento de líquidos percolados e sua
disposição final.
O relatório da vistoria técnica completo está acostado nos autos do
processo da CPI (fls. 929 - 946).
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3.6 Requerimentos aprovados
Os requerimentos apresentados pelos membros da Comissão foram
votados e aprovados pela maioria absoluta, seguindo o entendimento que as CPIs ostentam a
natureza de órgão colegiado. Assim, preservou-se o princípio da colegialidade que impõe a
votação pela vontade da maioria dos membros do órgão em qualquer procedimento a ser
adotado em nome e pela Comissão Parlamentar de Inquérito.
A CPI em sua instrução primou pelo princípio da colegialidade em todas
as suas deliberações destinadas a apuração em torno do fato determinado.

66

CPI - Relatório final

3.7 Documentação recebida e anexada
Toda documentação recebida, além da diligência efetuada pela CPI foi
anexada e autuada, propiciando a consulta dos autos por seus membros. Os autos do inquérito
contém as provas colhidas no curso das investigações, resguardados o sigilo, os direitos e
garantias individuais e contam com 1.831 páginas.
3.8 Dos Contratos entre Prefeitura e empresa Sustentare Saneamento S.A.
O contrato firmado entre o Município de Rio Claro e a empresa
Sustentare Saneamento S.A., teve início em 30 de abril de 2014, com o objetivo da contratação
de empresa de engenharia para execução de um conjunto de serviços e obras civis junto ao
Aterro Sanitário Municipal, conforme descrição.
Este contrato sofreu alterações ao longo de sua vigência e foi renovado
conforme tabela abaixo.
DATA

OBJETO

Nº CONTRATO

30.04.2014

CONTRATO INICIAL

89/2014

30.04.2015

1ª RENOVAÇÃO CONTRATUAL

111/2015

28.05.2015

1ª REAJUSTE CONTRATUAL

126/2015

01.03.2016

1ª SUPRESSÃO DE SERVIÇOS

45/2016

25.04.2016

2ª RENOVAÇÃO CONTRATUAL

83/2016

21.06.2016

2º REAJUSTE CONTRATUAL

139/2016

28.04.2017

3ª RENOVAÇÃO CONTRATUAL

67/2017

27.04.2018

4ª RENOVAÇÃO CONTRATUAL

51/2018

Todos os contratos e suas alterações fazem parte integrante do processo
da CPI. Colacionamos apenas o primeiro e principal neste relatório.
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Dentre as cláusulas contratuais destacamos:

Como visto na parte destacada do contrato, especificamente no item
B2), cabe a empresa entre outras funções, o transporte do chorume tratado para local de
descarte ambientalmente adequado.

4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

4.1 Fatos apurados

Consoante pode ser verificado nos autos do processo da CPI, a Polícia
Militar Ambiental realizando a denomina "Operação Bota Fora" em diligência pelo Aterro
Sanitário em 06/09/2017, constatou movimentação de terra e o depósito de entulhos em área
de preservação permanente o que dificulta a regeneração natural, localizada na margem do
"córrego da servidão" que passa pelos fundos da propriedade que se localiza o Aterro
Sanitário.

Diante disso foi lavrado auto de Infração Ambiental com a penalidade de
advertência, com base no artigo 49 da Resolução SMA 48/14, ficando a área embargada.
Ademais, o fato infringiu a Lei Federal 9.605/98, o que deve ser apurado pela autoridade
policial competente.
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No mesmo local da infração foi constatada a instalação de um tubo para
o despejo de substância líquida proveniente do chorume, no córrego da servidão, sem
autorização do órgão fiscalizador (CETESB). Todavia, naquele momento não foi constado
vestígio de descarte de líquido.

No Inquérito Civil aberto pela 5ª Promotoria do Meio Ambiente de Rio
Claro, cita o ilustre promotor de justiça que: ...Após receber inúmeras denúncias anônimas
noticiando o descarte irregular de chorume pela empresa contratada pela Municipalidade,
delibera como medida preliminar reunir-se com as autoridades municipais...

A secretaria municipal de meio ambiente de Rio Claro (SEMA) ciente das
denúncias, realizou incursões pelo Aterro. No relatório subscrito pelo então secretário de meio
ambiente do Município, concluiu-se que a empresa (Sustentare) cometeu ato impróprio ao
negligenciar que havia chorume tratado vazando continuamente de boca de tubulação, boca
esta que deveria apenas ser utilizada para esgotamento e carregamento de caminhão pipa
para deslocamento do chorume tratado para descarte em área regular e licenciada.

Segue concluindo que: ..."se não havia dolo em tal ação, havia sim a
negligência". No tocante ao chorume bruto não foi constatada tubulação fixa de forma a
permitir o esgotamento das lagoas, entretanto, não se descarta a possibilidade de que tais
esgotamentos possam ter acontecido com o conjunto moto-bomba. Este mesmo conjunto
poderia ser utilizado para descartar chorume no canal de drenagem superficial que fica
justaposto ao lado das lagoas e ao lado de local em que foi observado acúmulo de líquido e de
onde foi retirada uma amostra. Tal amostra enviada para UNESP/Rio Claro, não foi analisada
por falta de meios materiais e recursos humanos, além, do fato de tempo transcorrido entre a
coleta e o recebimento do material, segundo afirmou a instituição.

Numa das incursões realizadas pelos agentes de fiscalização da
prefeitura, a empresa foi autuada pelo lançamento de efluentes em local não autorizado (Lei
Municipal 2.809/96).
Realizada diligência no Aterro Sanitário pelos membros da CPI, com
apoio técnico, não foi na ocasião verificado qualquer lançamento de líquidos percolados
tratados ou não em direção ao córrego de servidão ou em seu afluente. A tubulação existente
se encontrava aparentemente seca, sem vestígios de líquidos percolados tratados em seu
interior. Após visita técnica, foi solicitada a empresa Sustentare informações adicionais as já
prestadas.
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Entre as solicitações adicionais a CPI requisitou a empresa Sustentare a
apresentação do memorial descritivo e projeto executivo relacionado à tubulação (ou
emissário) de líquidos percolados tratados, incluindo todo seu traçado, que deriva da lagoa 4
até o afluente do córrego de servidão, bem como as respectivas licenças ambientais pela
CETESB (LP, LI e LO).

Em resposta a esta solicitação em específico, a empresa argumentou por
intermédio de seus defensores constituídos (advogados) que: A construção dessa tubulação
conforme o projeto foi autorizada, ainda que VERBALMENTE, pela então gerente da agência da
CETESB de Piracicaba, Sra. Ednéia. Essa autorização ocorreu em reunião realizada nessa
mesma agência, no dia 06/03/2017, com a presença do secretário da SEMA, sr. Antônio
Penteado, do diretor técnico da Foxwater, engenheiro Sidney Zanelli e do superintendente de
tratamento e disposição de resíduos sólidos da Sustentare, engenheiro Danilo Eleutério Filho.
Nessa reunião, a sra. Ednéia autorizou a execução das obras da tubulação, uma vez que a
licença já estaria em processo avançado de tramitação e seria outorgada em até, no máximo,
trinta dias. No entanto, alguns dias após essa reunião, a gerente foi transferida para a agência
de Limeira.

Até a presente data, esta CPI não tem conhecimento acerca da emissão
desta autorização.

A oitiva do senhor promotor de justiça doutor Gilberto Porto, perante a
CPI, não trouxe nenhum fato concreto acerca da participação de agentes públicos na obtenção
de vantagens advindas do contrato para operação do Aterro Sanitário.

Na oitiva do então secretário da secretaria municipal de meio ambiente
(SEMA), senhor Antônio Penteado, em resposta a pergunta sobre a construção do emissário de
efluentes tratados pela empresa contratada que opera o aterro sanitário, respondeu que
oficialmente não teve conhecimento. Questionado sobre a falta de licenças, alegou que em
reunião na CETESB, a sra. Ednéia informou que o que estava postergando a concessão da
licença era a "eficiência de tratamento" que ainda não estava claro. Sobre a intervenção de
APP (área de proteção permanente) respondeu que notificou a empresa.

Nas oitivas dos agentes fiscais da SEMA, sr. Jonathan Leite, questionado
sobre descarte in natura fora dos locais apropriados, disse que houve sim uma ocasião em que
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ele e o colega Alberto Merino constataram e autuaram a empresa. Segundo ele, observou no
local um cano e o chão com coloração diferente, com características de que ali havia depósito
de natureza líquida. O fiscal sr. Alberto Merino, confirmou a intervenção em APP, sem
autorização prévia. Que esteve no aterro devido a denúncias de que estava sendo despejado
chorume diretamente no "córrego servidão". Verificou pequenas poças de líquido escuro no
caminho para o córrego. Disse também, que a tubulação para carregamento do caminhão pipa
estava mal acoplada, ocorrendo vazamento de um pouco de chorume no local. Questionado
sobre ter conhecimento da participação de agentes públicos em algo que os beneficiaria
perante o contrato entre Municipalidade e empresa Sustentare, se esquivou de apontar
qualquer nome, que a possível participação de agentes públicos seria averiguada pelo
Ministério Público.

O senhor Danilo Eleutério Filho, responsável pela operação do aterro,
em sua oitiva, informou que todas as ações da Sustentare realizadas no aterro são refletidas
em todas as suas filiais espalhadas pelo Brasil. Declarou que nunca foi despejado chorume in
natura, nem tratado em qualquer corpo d'água. Sobre as denúncias do promotor de justiça,
que ensejaram a criação da CPI, sobre envenenamento da água e envolvimento de políticos
com a empresa, esclareceu que não existe nenhum tipo de negociatas com qualquer pessoa
física ou jurídica. Informou que foi protocolada uma representação na Corregedoria contra o
promotor de justiça, pelas suas declarações. Confirmou o gotejamento de chorume apontado
pelo fiscal Merino, e que foram tomadas providências para sanar o problema. Que não houve
contaminação do solo. Com relação a intervenção em APP, questionado se tinha
conhecimento da necessidade de licenças, respondeu dizendo que a SEMA e a prefeitura
tinham conhecimento da intervenção.

Após os dados amealhados na instrução, já em vias de início do relatório
final, a CPI foi surpreendida com fatos novos dando conta de flagrante de descarte de chorume
em local inapropriado, realizado no aterro em 24 de março de 2018.

Tal descarte foi flagrado pelo servidor público, gerente de resíduos
sólidos da SEMA, Elilson Corrocher. O momento do descarte foi filmado. Também o diretor de
resíduos sólidos da SEMA, Jonathan Leite, esteve no local e lavrou Auto de Infração nº 03635.

No dia seguinte, 25/03/2018, a Polícia Militar Ambiental esteve no local
e fez a constatação do líquido descartado no solo e lavrou o Boletim de Ocorrência Ambiental
nº 25032018008184.
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Haja vista que a CETESB não realizou a coleta da amostra do líquido
acumulado no solo, foi determinado que o diretor de meio ambiente da SEMA, Iuri David
Antônio, estivesse no local e na presença dos funcionários da prefeitura e da empresa
Sustentare, fizesse a coleta. As amostras coletadas foram enviadas para o Laboratório de
Saneamento do Departamento de Hidráulica e Saneamento da Universidade de São Paulo,
campus São Carlos.

Recebidas as cópias dos resultados analíticos realizados, foi constatado
alto teor de alcalinidade, bem como a presença de nitratos e nitritos, o que é condizente com
chorume.

Diante dos fatos novos (flagrante de descarte de líquido aparentemente
"chorume") no aterro, foi realizada nova oitiva com os senhores Antônio Penteado, então,
secretário da SEMA. Entre outros questionamentos, confirmou o descarte irregular de líquido
com características de chorume em local inapropriado. Também, corroborando o descarte
irregular, foi em suma o que indicou a oitiva dos srs. Elilson Corrocher e Jonathan Leite

Na oitiva dos srs. Marcel Izzi e Maycon Joahson, nenhum fato conclusivo
foi trazido para o deslinde do objeto da CPI.

Antes da oitiva do senhor Danilo Eleutério Filho, a CPI recebeu cópia da
documentação enviada pela Sustentare dirigida a prefeitura, onde justifica que até
23/03/2018, a prática da recirculação do chorume tratado era autorizado pela CETESB, e vinha
sendo realizada em áreas impermeabilizadas do aterro, e não em qualquer tipo de terreno.
Prossegue, dizendo que foram surpreendidos pela atitude do motorista Sérgio Monteiro, em
24/03/2018, que "recirculou" chorume tratado em área não impermeabilizada.

Alegam que foi uma situação isolada, e que foi instaurada sindicância
interna para apuração dos fatos de forma a evitar futuras ocorrências. Este ofício foi subscrito
pelo sr. Marcelo Duarte de Oliveira, diretor da empresa Sustentare.

Até a presente data, esta CPI não tem conhecimento acerca do
resultado desta sindicância.
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Em 12/04/2018, na oitiva do sr. Danilo Eleutério Filho, funcionário da
empresa Sustentare e responsável pela operação do aterro, convidado a esclarecer sobre os
fatos novos relativos ao descarte de líquido em local inapropriado, assumiu responsabilidade
sobre o descarte, que teria ocorrido por falta de comunicação. Discorreu sobre as atividades
do aterro salientando que a empresa Sustentare preza pela qualidade de seu trabalho.

O sr. Fábio Pedroso, funcionário da CETESB, disse que na qualidade de
plantonista foi contatado pela polícia ambiental para ir ao aterro, mas que sua visita foi
pontual e desconhece o processo de licenciamento ambiental do aterro.

Já o sr. Sérgio Monteiro, motorista da empresa Sustentare, confirmou
que recebeu ordens do sr. Danilo para despejar o "chorume" naquele local onde foi flagrado.

O sr. Marcos Tadeu Postal, funcionário da empresa Sustentare,
encarregado do aterro, devidamente convocado, não compareceu a oitiva, nem apresentou
justificativa. Salientamos que o sr. Maurício Trindade, funcionário da Sustentare, citado em
alguns depoimentos, foi convocado, porém, apresentou atestado médico e não compareceu
em nenhum dos atos da CPI.

Na oitiva realizada em 03/05/2018, o sr. Ronald Penteado, secretário de
esportes do Município, trouxa seus conhecimentos adquiridos em quase vinte anos no ramo.
Enfatizou que não tem nenhum interesse no contrato de operação do aterro. O sr. Iuri David
Antônio, diretor de meio ambiente da SEMA, reiterou sua participação na incursão ao aterro
quando do despejo realizado por caminhão em local inadequado. Que fez a coleta do material
e enviou para USP/São Carlos.

Esta CPI ainda em processo de instrução, tomou conhecimento pela
imprensa local no dia 03/05/2018, que o contrato entre o Município de Rio Claro e a empresa
Sustentare Saneamento S.A. para operação do aterro foi prorrogado em 27/04/2018, por mais
doze meses.

4.2 Causas e consequências

A) Da invasão de área de proteção permanente (APP)
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A invasão de área de APP (área de proteção permanente) restou
configurada pela autuação da Polícia Ambiental do Estado de São Paulo, diante da ausência de
autorização ambiental para execução da intervenção. Esta conclusão foi corroborada pela
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, Centro
Técnico Regional de Fiscalização de Campinas - CTRF1.
O órgão, em relatório técnico de vistoria, concluiu que houve dano
ambiental.

B) Do descumprimento de cláusula contratual

B1- Restou claro pela instrução probatória acostada nos autos do
processo desta CPI, que a empresa Sustentare cometeu ato impróprio ao negligenciar que
havia chorume tratado vazando continuamente da boca da tubulação utilizada para
esgotamento e carregamento de caminhão pipa para deslocamento do chorume tratado para
descarte em área regular e licenciada. Se não chegou a contaminar o solo, já que não temos
nos autos, laudo que comprove a contaminação, no mínimo, foi uma negligência que deve ser
levada em consideração.

B2- Com relação ao flagrante de descarte irregular de chorume (tratado
ou não), por todos os meios de prova acostados nos autos, ficou caracterizado o descarte
irregular de material diretamente no solo, em área imprópria. Se houve a contaminação do
solo, incorrendo a empresa em crime ambiental, não foi possível a confirmação devido a falta
de laudo conclusivo. Todavia, resta evidente, que a empresa descumpriu cláusula contratual
disposta na letra B2, da Cláusula Segunda 2- DO OBJETO, do contrato firmado entre a
Municipalidade e a empresa Sustentare Saneamento S.A., sob o número 89/2014, que sofreu
alterações ao longo do tempo, mantendo a referida cláusula em todas as modificações
posteriores.

Assim, era de responsabilidade da empresa o transporte do chorume
tratado para local de descarte ambientalmente adequado. Portanto, houve inexecução parcial
do contrato por parte da empresa.
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4.3 Sugestões
A) Com relação a invasão de área de proteção permanente (APP)

Para a empresa Sustentare:
1- A regularização por parte da empresa, da intervenção em APP, junto
aos órgãos ambientais competentes.
2- Na impossibilidade de atendimento da sugestão de número 1:
2.1- Desfazer a obra, retornando o curso d'água ao seu leito original
(antes da intervenção);
2.2- Cercar e isolar a APP;
2.3- Executar o plantio e a manutenção de mudas de espécies arbóreas
nativas na APP objeto de autuação, conforme recomendações técnicas ao tema.

Para a Prefeitura de Rio Claro

1- Recomendar a SEMA, através de sua fiscalização, verificar a situação
atual da área, se as recomendações acima foram realizadas e se há dano ambiental em curso.
Em caso positivo, adotar as medidas necessárias.

B) Do descumprimento de cláusula contratual

1- Realização por parte da SEMA, representando a Municipalidade, de
intensificação na fiscalização da operação do aterro para evitar que aconteça despejo irregular
de líquidos percolados em locais inadequados e vistoria para verificar se a "boca de
esgotamento de chorume" foi totalmente fechada. Caso negativo, tomar as medidas cabíveis
para tal.
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2- Haja vista o descumprimento parcial do contrato por parte da
empresa, em sua relação com a Municipalidade, referente ao Contrato 89/2014 e posteriores
alterações, recomendamos à Prefeitura:
2.1) A realização o mais breve possível, de certame licitatório para o
objeto do contrato citado, qual seja, contratação de empresa de engenharia para execução de
um conjunto de serviços e obras civis junto ao Aterro Sanitário do Município;
2.2) A rescisão unilateral do contrato por manifestação exclusiva da
Administração Pública, pelo seu descumprimento parcial por parte da empresa, com a
verificação das sanções administrativas cabíveis.

5. Encaminhamentos
Diante de todos os fatos aqui apurados recomendamos que as cópias do
Relatório Final resultante do trabalho desta Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sejam
encaminhadas para:
A) A Mesa da Câmara Municipal de Rio Claro:
Para elaboração do Projeto de Resolução e execução dos
encaminhamentos recomendados;
B) A Prefeitura do Município de Rio Claro:
Para efetivação das sugestões integrantes deste Relatório;
C) Ao Ministério Público do Estado de São Paulo:
Para colaborar com as investigações que apuram eventuais crimes
ambientais, civis ou criminais sobre os fatos aqui investigados.
D) A empresa Sustentare Saneamento Ambiental S.A.:
Para conhecimento do Relatório Final desta CPI.

________________________________

Relator: Vereador Thiago Yamamoto
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