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ESCÂNDALO Concessão de auxílio a falsos carentes mobiliza órgão de fiscalização após denúncia

MinistérioPúblicovai investigar
farradasbolsaspara estudantes
BIAGGIO TALENTO

OGrupodeAtuaçãoEspecial
deDefesadoPatrimônioPú-
blico e da Moralidade Ad-
ministrativa (Gepam)doMi-
nistério Público daBahia es-
tá analisando se instaura
ação de improbidade admi-
nistrativa contra deputados
estaduais e beneficiados
com o “auxílio estudantil”
concedido pela Assembleia
Legislativo do Estado a pes-
soas “carentes”. A ação vi-
saria responsabilizar auto-
res de eventuais fraudes e o
ressarcimento ao erário de
recursos desviados.

Em 2013, o presidente da
Assembleia, deputado Mar-
celo Nilo (PDT) havia assi-
nado um Termo de Ajusta-
mento de Conduta (TAC)
com o Gepam se compro-
metendo a extinguir a bolsa
a partir de 2015, (o que efe-
tivamente ocorreu) pois o
benefício era considerado
inconstitucional.

No entanto, o Gepam de-
cidiu investigar o caso após
a publicação de matéria, no
domingo, pelo jornal Folha
deSãoPaulo,mostrandoque
muitos dos beneficiados pe-
la bolsa não são carentes, al-
guns são parentes ou asses-
sores dos parlamentares e
vários usaram parte dos re-
cursos do auxílio para fazer
doações de campanha aos
próprios deputados esta-
duais

Inconstitucional
O promotor do Gepam
AdrianoAssis informouque
opróprioTACpreviaquenão
integrava o acordo a possi-
bilidade de os órgãos de fis-
calização apurar eventuais
irregularidades na conces-
são das bolsas.

“Esse programa era clara-
mente inconstitucional,
pois não cabe ao Legislativo
patrocinaraeducação.Além

disso desde a época da as-
sinatura do TAC se descon-
fiava que a bolsa vinha sen-
do desvirtuada de seus ob-
jetivo beneficiando pessoas
que não eram carentes”, de-
clarou, lembrando que o
“pré-requisito” fundamen-
talparaa concessãodabolsa
era a “declaração de carên-
cia” pelo interessado. O Le-
gislativo não verificava se a
pessoalerarealmentepobre
e necessitava do auxílio.

TCE e “Mãos atadas”
O Gepam comunicou as no-
vas denúncias para oMinis-
tério Público de Contas do

Tribunal de Contas do Es-
tado examinar o assunto
quando analisar as contas
daAssembleiaLegislativada
Bahia.

Como deputados esta-
duais estão, supostamente,
envolvidos no caso, a inves-
tigação deve ser conduzida
também pela Procuradoria
Geral do Estado.

O Ministério Público Es-
tadual também enviou ofí-
cio ontem à Procuradoria
Regional Eleitoral a quem
cabe apurar se as doações
dos “carentes” aos deputa-
dos são irregulares.

No entanto, a Procurado-

ria Regional Eleitoral infor-
mou que estaria de “mãos
atadas”emrelaçãoaoescân-
dalo.

É que, pela legislação elei-
toral,aProcuradoriasópode
instaurar inquérito contra
participantesdaseleições,15
dias após a diplomação dos
eleitos e esse prazo já ven-
ceu.

Ou seja, mesmo que te-
nham cometido abuso de
poder econômico, os candi-
datos que usaram indevida-
mente os recursos da bolsa
de auxílio estudantil esca-
param de qualquer punição
no âmbito eleitoral.

Procuradoria
Regional
Eleitoral
perdeu o prazo
para entrar
com ações
contra
candidatos que
se beneficiaram
com recursos
da bolsa
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O promotor Adriano Assis afirma que o programa é ilegal pois não cabe ao Legislativo patrocinar educação

80 “carentes”
doarama
candidatos na
eleição de 2014

O levantamento feito pelo
jornal Folha de São Paulo e o
portal Meu Congresso Na-
cional identificou aomenos
80 doadores da campanha
eleitoral de 2014 entre os be-
neficiários da “bolsa auxílio
estudantil”.

Mesmo tendo se declara-
do “carente” à Assembleia
Legislativa, essas 80pessoas
doaram R$ 330 mil a can-
didatos da Bahia, dos quais
R$ 163 mil foram para cam-
panhas dos próprios depu-
tados que decidiram para
quem iria o dinheiro.

Cada um dos 63 deputa-
dos estaduais tinhadireito a
uma cota de R$ 10 mil por
mêsparadistribuira“caren-
tes” . O programa consumiu
R$19milhões,queforamde-
positados em 3.349 contas.

Carente milionário
A matéria cita o caso do de-
putado estadual Alex Lima
(PTN) que assinou a decla-
ração de “carente”, recebeu
R$ 2,5 mil em 2012 e, no ano
passado, ao se candidatar a
umavaganaAssembleia Le-
gislativa declarou à Justiça
Eleitoral possuir um patri-
mônio de R$ 1 milhão.

Lima argumentou que
passou por dificuldades fi-
nanceiras em 2012, ano em
que o pai faleceu. Com isso,
ele recebeu os bens dele co-
mo herança

Conceito relativo
Já o vereador de Salvador
Luiz Carlos (PRB), assessor
do deputado federal Márcio
Marinho(PRB), foioutroque
também recebeu a bolsa na
condição de “carente” em
2011, alegando que também
passava por dificuldades na
época.

Sobre o assunto, o presi-
dente da Assembleia Legis-
lativa do Estado, deputado
MarceloNilo,dissequepode
ter ocorrido “uma ou outra
injustiça” na concessão da
bolsa até porque, segundo
ele “o conceito de carente é
relativo”.

VAGA DE ZEZÉU

RejeitadoparaEmbasa, Presídio
é indicadoporNiloparaTCE

RODRIGO AGUIAR

Rejeitado pelo governador
RuiCostaparapresidiraEm-
basa, o superintendente de
Administração e Finanças
daAssembleiaLegislativada
Bahia, Marcos Presídio, é o
nome indicado pelo presi-
dente da Casa, Marcelo Nilo
(PDT), para ocupar a vaga de
Zezéu Ribeiro – falecido na
última quarta-feira, 25 – co-
mo conselheiro do Tribunal
de Contas do Estado.

Presídio deverá ter ainda
oapoiodaoposição,queche-
gouacogitarontem,emreu-
nião, a possibilidade de lan-
çar algum candidato ao car-
go de conselheiro do TCE,
mas desistiu da ideia.

Líder do grupo, o depu-
tadoSandroRégis(DEM)dis-
se que a oposição ainda não
se definiu sobre o assunto,
mas lembrou que Presídio
tem um “bom trânsito” en-
tre os integrantes da Casa.

Funcionário da AL-BA há
mais de 30 anos, Presídio
ocupa o cargo de superin-
tendente de Administração
e Finanças há 18 anos. “Foi
muto rápido, essa conversa
surgiu na sexta, após o se-
pultamento do conselheiro
Zezéu. Está encaminhado”,
disse Presídio, após se reu-
nir ontem com Nilo.

Coube ao pedetista, inclu-
sive, a articulação para co-

locar Presídio no posto de
conselheiro doTCE, que tem
remuneração igual à dosde-
sembargadores do Tribunal
de Justiça da Bahia – rea-
justada recentemente para
R$ 30,4 mil.

Desde aúltima sexta,Nilo
tem ligado para os deputa-
dos para pedir voto para o
seuapadrinhado,quefoium
dos indicados pelo presi-
dente da Assembleia para
presidir a Embasa.

O governador Rui Costa,
porém, não aceitou a indi-
cação de Presídio para co-
mandar a empresa. “O go-
vernador alega que gostaria
deumapessoamais técnica,
da área”, afirmou o superin-
tendente. O outro nome in-
dicado pelo pedetista para a
Embasa foi Gervásio Carva-
lho, superintendente de Re-
cursos Humanos da AL-BA.

Ontem,Nilo informouem
plenárioqueoscandidatosa

conselheiro do TCE devem
ser inscritos até as 18h da
próxima sexta-feira, 6. As
indicações podem ser feitas
pelo presidente da AL-BA,
pela Mesa Diretora ou por
20% dos deputados, ou seja,
13 parlamentares.

Mágoa com Rui
Líder doPTnaAssembleia, o
deputado Rosemberg Pinto
disseestranhara“pressa”de
Niloemestipularprazopara
as inscrições ao cargo do
TCE, transcorrida menos de
uma semana da morte de
Zezéu.

“Ele disse a pessoas pró-
ximas que uma possível in-
dicação do PT não passaria.
Isso é porque ele está cha-
teado como governador Rui
Costa”, afirmouo lider doPT
na Assembleia.

Na última semana, Nilo
mandou recados em seu
perfil no Twitter. “Na Polí-
tica é como na vida normal.
Temos também limites”, es-
creveu na quinta-feira. Um
dia depois, ele postou outra
mensagem: “O pior da po-
lítica é a decepção”.

Questionado, o presiden-
te da Assembleia negou que
as frases fossem uma refe-
rência a Rui e disse que não
estava chateado com o go-
vernador, com quem tinha
reunião agendada na noite
de ontem.

Para ser eleito,
Presídio
precisa do voto
de 32 dos 63
deputados
estaduais
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