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ATA N°. 04 DA COMIssAo ESPECIAL DE INQUERITo, INSTALADA ATRAVES
Do DECRETO LEGISLATIVO N. 01, DE 02 DE MARCO DE 2021.

.........................

1' ya <\ TY

Aos dois dias do mes de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, reuniram—se os
membros da Comissao Especial de Inquérito, instaurada nos termos do Decreto
Legislative n° 01/2021. Nesta oportunidade, comparecem o Presidente da Comissao,
Vereador HUMBERTO FILIPI DOS REIS PEREIRA (CABO HUMBERTO) e a maioria
absoluta dos membros da Comissao, sendo eles os Vereadores JOSE LUIZ SABINO (Vice

Presidente), EDINEIA GABRIELA GONCALVES (Relatora) e VANILTON PINHEIRO
CARVALHO (Membro), estando ausente o Vereador ANTONIO ANACLESIO SILVA
SOUSA. Devidamente assessorados pela equipe técnica desta Casa de Leis, nos termos
regimentais. Iniciados os trabalhos o Presidente da Comissao colocou em discussao pedido
de PRORROGACAO DO PRAZO FINAL PARA CONCLUSAO DOS TRABALHOS,
por mais 90 (noventa) dias, retroagindo os efeitos desta prorrogacao ao dia 26/11/2021. A
prorrogacao do prazo, objeto desta decisao colegiada, diz respeito a necessidade de serem
realizadas novas diligéncias, que Visam levar a born cabo a incumbéncia legal da Comissao,

especialmente, no que tange a oitiva das testemunhas, que ainda precisam ser realizadas,

sem prejuizo da realizacao de outras diligéncias que se fizerem necessarias para a total
elucidacao dos fatos que estao sob a investigacao da Comissao. Apos discutido o pedido,
colocado em votacao, restou aprovado pela maioria absoluta dos integrantes da Comissao,
a PRORROGACAO DO PRAZO PARA A CONCLUSAO DOS TRABALHOS
INVESTIGATIVOS DA COMISSAO, por mais noventa dias, a contar do dia 26/11/2021,

podendo referido prazo ser dilatado por igual periodo, incumbindo ao Presidente da
Comissao requerer a Mesa Diretora da Camara Municipal, para que esta proceda com a
edicao e apresentacao de Projeto de Decreto Legislativo a respeito do assunto aprovado
pela Comissao. Desde ja, fica solicitado ao setor administrativo da Casa, para que adote as
providéncias cabiveis para cumprimento das acées aprovadas pela Comissao. Nada mais
havendo a tratar, declararam encerrada a presente reuniao, lavrando—se a presente ata pelo
setor administrativo da Casa (Marciano), que ai assinada por todos os membros da
Comissao Especial de Inquérito, present/es na 1!? ' niao.

/ l

‘ REIRA
VEREADOR PfiESiDEi E s ‘ OESPECIAL DE INQUERITO

4/ k \\,
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JOSE LUIZ SABINO

VEREADOR — VICE PRESIDENTE/QA COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO
,/ /

EDINEQ GAB KELAéONCALVES
VEREADORA- RELATOR DA“ MISSAO ESPECIAL DE INQUERITO

VANILTON/PI/NHEIRO CARVALHO
VEREADOR — MEMBRO DA COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO

Site: www.camarauniaopaulista.sp.gov.br E-mail: camara@camarauniaopaulista.sg.gov.br
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Ao Excelentissimo Senhor Presidente da Camara Municipal de Uniao Paulista/SP.

Sr. LEANDRO RODRIGUES

Assunto: EDIcAo DE NORMA LEGAL (PROIETO DE DECRETO LEGISLATIVO)
PARA PRORROGACAO DE PRAZO DOS TRABALHOS CONDUZIDOS PELA CEI
(COMIssAo ESPECIAL DE INQUERITO).

A Comissao Especial de Inquérito, devidamente
instalada pelo Decreto Legislativo 11" 01/2021, neste ato representada pelo seu Presidente
abaixo assinado, com fundamento no Regimento Interno, Lei Organica Municipal e,

especialmente, em atengao a0 quanto restou decidido pela Comissao Especial de Inquérito
em reuniao que resultou na lavratura da Ata n. 04/ 2021, serve-5e do presente para
REQUERER a Vossa Exceléncia providéncias no sentido de elaborar Projeto de Decreto
Legislative, para que seja discutido e votado em plenario, Visando a dilagao de prazo, por
mais 90 (noventa) dias, para a continuidade dos trabalhos investigativos desta Comissao
Especial de Inquérito, corn efeito retroativo a0 dia 26/ 11/ 2021.

Camara Municipal de Uniao Paulista/ SP, dia 02 (flo mes cle dezembro do ano de 2021.
, /

; CAIVIANHA MUNICIPAL DE. s"
l UNIAO PAULISTA — SP..\, PHHWBER16NWVW

Protocolo N9__ {J /_ a /,,
“"""’ , (CAB-O My - 7‘ " \ \\

Data EAL/-1; ALL as is“, _).’_¥_ ; 1 ente da (5911:3526
, I ‘\
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CARTA DE INTIMACAO DE TESTEMUNHA

A0 Senhor ANTONIO TURATI NETO (CPF N. 136.727.728-01)

A COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO, devidamente constituida pelo Decreto Legislative 11.
01/2021, do dia 02 (dois) do més de margo do ano de 2021, criada para o fim especifico do apurar fato
determinado e por prazo ccrto, nestc ato representada pelo sou Presidente infra firmado, no cxcrcicio
de suas atribuigées Iegais e regimentais INTIMA Vossa Senhoria para prestar depoimento nos autos do

presente PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, devendo comparecer na sede da camara Municipal de Uniio

Paulista/SP, situada na Rua $50 Pedro n. 715, bairro Centro, municipio de Uniéo Paulista/SP, no dia 14
(quatorze) do més de dezembro do ano de 2021, as 13h001 podendo se fazer acompanhar de advogado,

oportunidade em que iré prestar o compromisso de dizer a verdade sobre o que souber dos fatos objeto desta

investigacao, sob as penas da Lei, salientando que esta é a SEGUNDA VEZ que é intimado a comparecer perante

a CEI (Comissao Especial de Inque'rito), sendo certo que, na sessao anterior, o intimado deixou de comparecer,

sob o descabido argumento de que sua intimagao n50 se operou com 03 dias Uteis de antecedéncia. Fica desde

jé ciente de que a presente Comissao Especial de Inque’rito (CEI), d q da Constituicfio do Repliblica Federativa

do Brasil 9 demais dispositivos Iegais inerentes a matéria, esto investida de poderes de investigacfio proprios

das autoridades judiciais. Portanto, a recusa ca 0 n60 comparecimento, sem motivo justificado, poderd ser

representado (‘1 autoridade judicial para que faca cumprir a presente intimacfio, inclusive mediante condugfio

coercitiva, sem prejuizo de mencionar o cometimento do crime de desobediéncia.

Camara Municipal de Uniao Paulista/SP, dia (Dido més de dezembro do ano de 2021

HUMflRm, ‘. i 130 HUMBERTO)
PRESTDENTE DA QQ’M CIAL DE INQUERITO

/ ,

1 v

/ / ' “ ‘ , ,r // ‘ i
Ciente no iocal/data/horafl '4 / ’ v ,« /\\ ’x/‘Ffl/ { “ /2021 35;_J‘

// K ” ‘I , ~ I I

Nome complete: [7" " ,, \ #li ..-/‘ J '-‘

RG n.: 7 ilk. / /
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OFiCIO N. 03/2021 — CEI (Comissfio Especial de Inquérito)

A Excelentissima Senhora Prefeita Municipal de Uniéo Paulista/SP.

Senhora KENDREA ALVES PAPILE CAVATAO

Assunto: COMUNICACAO SOBRE A OITIVA DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL.

A COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO, devidamente constituida pelo Decreto
Legislative n. 01/2021, do dia 02 (dois) do més de marco do ano de 202‘], criada para o fim

especifico de apurar fato determinado e per prazo certo, neste ato representada pelo seu

Presidente infra firmado, no exercicio de suas atribuicoes legais e regimentais vem, por meio
do presente OFlCIO COMUNICAR Vossa Exceléncia sobre a INTlMAQAO da pessoa de
ANTONIO TURATI NETO (CPF n. 136.727.728-01), servidor publico municipal, 0 qual

devera ser apresentado a esta CEl (Comissao Especial de lnquérito), na data de 14 (quatorze)

do més de dezembro do ano de 2021, as 13h00, na sede da Camara Municipal de Unifio

Paulista, com endereco na Avenida Sio Pedro n. 715, bairro Centro, municipio de Uniio

Paulista/SP, ocasiio em que seré ouvido nos autos do aludido procedimento investigative.

Cémara Municipal de Uniao Paulista/SP, diayl d0 més de dezembro do ano de 2021
//_, if /

,4 I ' /

HUMBERTO FILIPI9W5 PEREIRA (CABO -HUMBERTO)

r91 (18

C359 .- 'g '
. -, f." C

0:3: «aw-1“”
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CARTA DE CONVITE DE TESTEMUNHA

A0 Senhor GUILHERME PERINOTTO DOS SANTOS (CPF N. 434.126.308-02)

A COMIssAo ESPECIAL DE INQUERITO, devidamente constituida pelo Decreto
Legislative n. 01/2021, do dia 02 (dois) do més de marco do ano de 2021, criada para o fim
especifico de apurar fato determinado e por prazo certo, neste ato representada pelo seu
Presidente infra firmado, no exercicio de suas atribuicoes legais e regimentais CONVIDA Vossa

Exceléncia para prestar depoimento nos autos do presente PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, ficando

agendado para na sede da Cémara Municipal de Unifio Paulista/SP. situada na Rua $50 Pedro n. 715,

bairro Centrol municipio de Unifio Paulista/SP, no dia 14 (quatorze) do més de dezembro do ano de

2021I és 15h00I podendo 5e fazer acompanhar de advogado, oportunidade em que iré prestar o

compromisso de dizer a verdade sobre o que souber dos fatos objeto desta investigacéo, sob as penas da

Lei.

’l
Cémara Municipal de Uniéo Pqulista/SP/dia 02 do més de dezembro do ano de 2021

, [2V]

HUMBERTO/FTIE‘IEIWH—r ;
PREfiDENT’E DA '(fi/ussgm; ECIAL DE INQUERITO

' - vCiente no local/data/hora:

Nome completo:

RGin; J "- 7L ((1:11)); O1
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~, 1 ‘Uniao Paulista, 03 de dezembro de 2021.

Senhores Vereadores;

Considerando a deliberacao da Comissao Especial de Inquérito n° 04/ 2021, no que

tange a dilacao do prazo para finalizacao dos trabalhos investigativos, com a consequente

apresentacae do relaterio final, devidamente justificada pela necessidade de realizacao de

outras diligéncias pertinentes a0 respective procedimento investigative.

Considerando o requerimento do Presidente da Cornissao Especial de Inquérito

solicitando a prorrogagao.

A MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL, com fundamento no

Regimento Interno, Lei Organica Municipal e Constituigao Federal, encaminha para

apreciacao deste soberano Plenario, o Projeto de Decreto Legislative 11°07/ 2021, que trata

sobre a prorrogacao de prazo para a consecucao dos trabalhos investigativos da Comissao

Especial de lnquérito, criada e instalada pelo Decreto Legislative 11°01 / 2021.
. n .
ec ptempadamente.

I r Redrigues
lfiamara Municipal

Atenciosamente,

Lea
Preside e

/.

Edineia ab’rip‘i‘i~ o galves
1° Fécr {aria

Ilustrissimos Senhores

Vereadores da Gamara Municipal de

Unifio Paulisfa~SP

Site: www.camarauniaogaulistasggombr E-mail: camara@camarauniaopaulistasggombr
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PROIETO DE DECRETO LEGISLATIVO N °. 07, de 03 de dezembro de 2021

DlspOE SOBRE A PRDRRosAcAo DE PRAZO PARA A
consscucAo Dos TRABALHOS INVESTIGATIVOS
DA COMIssAo ESPECIAL DE INQUERITO, CRIADA E
INSTALADA PELO DECRETO LEGISLATIVO N9
01/2021.

A Mesa Diretora da Ceimara Municipal de Uniéio Paulista, Estado de
Sao Paulo, com fundamento no Regimento Interno, Lei Orgénica
Municipal e Constituicao Federal, propoe o seguinte PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO:

ARTIGO 1° - Fica prorrogado, por mais 90(noventa) dias, o prazo limite para a conclusao
dos trabalhos da COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO N° 01/2021, instalada pelo
Decreto Legislativo n° 01/2021, podendo ser prorrogado, por igual periodo, se assim
entender a Comissao, desde que aprovado pelo Plenario da Casa.‘

ARTIGO 2°.- Ficam mantidas e inalteradas todas as deliberacoes, forma de constituigao,
diligéncias, audiéncias e demais procedimentos e atos ja pra’cicados pela Cornissao Especial
de Inquérito.

ARTIGO 3° - Este DECRETO LEGISLATIVO entra em vigor na data de sua publicacao,
retroagindo seus efeitos ao dia 26 (vinte e seis) do més de novembro do ano de 2021.

ARTIGO 4° Revogam-se as disposicoes em contrario.

Camara Municipal de Uniao Paulista/SP 03 de dezembro de 2021

/ / ‘ :1
v ' dolgalvesLea kedrigues

/
Presideh‘t/e a2; camara Municipal

APROVADQ’ POR UNAS‘iiMlDADE
EM c: 1:173:21; 01'2"e Aw \

EV22.11.1122 “1.4.2,;...11C...._§/Lj£fit$..(w
SAL» DALE; 2:060 1.131;, L12‘; cg MHz/2241.21

//7/ "II /'
/ ,. /

/ MESTDENTE
, /’ 's f

Site: www.camarauniaogaulista.sg.gov.br E-maiiz camaraamarauniaogaulistasggombr
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DECRETO LEGISLATIVO N“. 08, de 07 de dezembro d

DISPOE SOBRE A PRORROGACAO DE
PRAZO PARA A CONSECUCAO DOS
TRABALHOS INVESTIGATIVOS DA
COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO,
CRIADA E INSTALADA PELO DECRETO
LEGISLATIVO No 01/2021.

0 Presidente da Cémara Municipal de Uniéo Paulista;

Faqo saber que a Cémara Municipal de Unifio Paulista aprovou 6 cu promulgo o seguinte
Decreto Legislative:

ARTIGO 1° - Fica prorrogado, por mais 90(noventa) dias, o prazo limite para a conclusfio dos
trabalhos da COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO No 01/2021, instalada pelo Decreto
Legislativo n° 01/2021, podendo ser prorrogado, por igual periodo, se assim entender a Comissfio,
desde que aprovado pelo Plenério da Casa.

ARTIGO 2°.— Ficam mantidas e inalteradas todas as deliberagées, forma de constituigfio,

diligéncias, audiéncias e demais procedimentos e atos jé praticados pela Comissfio Especial dc
Inquérito.

ARTIGO 3° - Este DECRETO LEGISLATIVO entra em vigor na data de sua publicaqéo,
retroagindo seus efeitos a0 dia 26 (vinte e seis) do més de novembro do ano de 2021.

ARTIGO 4° - Revogam—se as disposiqées em contrério.

Cfimara Municipal de Unifio Paulista/SPVQ de dezembro de 2021.

/ ."

Ley/ldré ,Rodrigues
Presidery/e dgCfimara Municipal
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TERMO DE IUNTADA DE DOCUMENTOS

A05 08 (oito) dias do més de dezembro do ano de 2021, en, HUMBERTO FILIPI DOS
REIS PEREIRA (CABO HUMBERTO), Presidente da Comissfio Especial de Inquérito,
devidamente constituida pelo Decreto Legislativo 11. 01/2021, do dia 02 (dois) do més de
marco do ano de 2021, criada para o fim especifico de apurar fato determinado e por prazo
certo, PROCEDO A JUNTADA, NOS AUTOS DA CEI, DOS SEGUINTES DOCUMENTOS:

I — cépia da publicacao do DESPACHO INTERLOCUTORIO DO PRESIDENTE DA CEI,
datado do dia 02 (dois) do més de dezembro do ano de 2021, veiculado na imprensa local
e regional, de grande circulacao;

II — ATA N. 04 DA COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO INSTALADA ATRAVES DO
DECRETO LEGISLATIVO N. 01, DE 02 DE MARCO DE 2021;

III — REQUERIMENTO DESTE PRESIDENTE, ENDERECADO AO EXCELENTISSIMO
SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA,
REQUERENDO A EDICAO, PARA POSTERIOR . VOTACAO EM PLENARIO, DE
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO PARA A PRORROGACAO DE PRAZO DOS
TRABALHOS DA CEI;

IV — CARTA DE INTIMACAO DE TESTEMUNHA, enderecada a0 servidor publico
municipal senhor ANTONIO TURATI NETO (CPF N. 136.727.728-01), para que
compareca na data de 14 (quatorze) de dezembro de 2021, perante os membros desta CEI
(Comissao Especial de lnquérito), para prestar depoimento;

V — OFICIO N. 03/2021 — CEI (Comissao Especial de Inquérito), enderecado a
Excelentissima Senhora Prefeita Municipal de Uniao Paulista KENDREA ALVES PAPILE
CAVATAO, comunicando sobre a intimacao da pessoa do servidor publico municipal
ANTONIO TURATI NETO para prestar depoimento perante os membros desta CEI;
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VI — CARTA DE CONVITE DE TESTEMUNHA enderecada a0 Excelentissimo Senhor
Vereador GUILHERME PERINOTTO DOS SANTOS (CPF N. 434.126.308-02), PARA
PRESTAR DEPOIMENTO nos autos desta investigacao parlamentar, na data de 14
(quatorze) do més de dezem bro do ano de 2021, as 15h00, perante os membros desta CEI;

VII — documento subscrito pelo Excelentissimo Senhor Presidente da Camara Municipal
de Uniao Paulista, Vereador LEANDRO RODRIGUES, no qual encaminha para apreciacao
do soberano Plenario da Casa o Projeto de Decreto legislativo n. 07/2021, que trata sobre
a prorrogacao de prazo para a consecucao dos trabalhos investigativos da Comissao
Especial de Inquérito, criada e instalada pelo Decreto Legislativo n. 01/2021;

VIII — cépia do PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 07, de 03 de dezembro de 2021,
que dispée sobre a prorrogacao de prazo para a consecucao dos trabalhos investigativos
da Comissao Especial de Inquérito, criada e instalada pelo Decreto Legislative n. 01/2021;

IX — COpia do DECRETO LEGISLATIVO N. 08, de 07 de dezembro de 2021, que dispOe
sobre a prorrogacao de prazo para a consecucao dos trabalhos investigativos da Comissao
Especial de Inquérito, criada e instalada pelo Decreto Legislativo n. 01/2021.

//
Camara Municipal de Uniao Paulista/SPEI" fa 08 do més de dezembro do ano de 2021.

, "/l , 1 l ' ' v //,,2~__,
HUMBERTO Pimqsn ’ KEIRA (CABO HUMBERTO)

PRESIBE/NfiDAfiCCMISSfilQ ESPECIAL DE INQUERITO

J
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DESPACHO INTERLOCUTORIO DO PRESIDENTE DA CEI

A03 10 (dez) dias do mes de dezembro do ano de 2021, en, HUMBERTO FILIPI DOS
REIS PEREIRA (CABO HUMBERTO), Presidente da Comissao Especial de Inquérito,
devidamente constituida pelo Decreto Legislativo 11. 01/2021, do dia 02 (dois) do mes de
margo do ano de 2021, criada para 0 fim especifico de apurar fato determinado e por prazo
certo, PROCEDO com 0 seguinte despacho interlocutério:

I — ENCAMINHO OS AUTOS DESTA INVESTIGACAO PARLAMENTAR, instituida pelo
Decreto Legislativo n. 01/2021, de 02 de. marco de 2021, para 0 Departamento Juridico da
Egrégia Camara Municipal de Uniao Paulista, representada pelo seu Procurador Iuridico,
Doutor Giovanni Perinotto dos Santos (OAB/SP n. 400.184), para que este proceda com a
AVALIACAO dos aspectos formais e iuridicos desta INVESTIGACAO
PARLAMENTAR, exarando, para tanto, o seu Respeitavel PARECER TECNICO

‘IURiDICO.

II — diante das provas documentais produzidas nos autos desta CEI (Comissao Especial de
Inquérito) até o presente estagio da investigagao parlamentar, SOLICITO a0
Departamento Iuridico da Egrégia Camara Municipal de Uniao Paulista, ainda, que se
manifeste sobre o depoimento do funcionario publico municipal ANTONIO TURATI
NETO.

l1

Camara Municipal de Uniao Paulista/SB; diaJl‘Ofdo/fimés de dezembro do ano de 2021.

l‘/

/

«8PM ’(CABO HUMBERTO)
PRESIDENT—E go 8110 ESRECIAL DE INQUERITO/

r
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- PARECER TECNICO IURIDICO N. 01/2021

Apos ser provocado pelo PRESIDENTEr DA ~GOMIS-SAO ESPECIAL DE INQUERITO,
instituida pelo Decreto LegislatiVO'n3'01/ 202'1, do‘d‘ia'02 (dois) do mes de margo do ano de 2021,
Vereador Humberto Filipi dos Reis Pereira, para que 0 Departamento Juridico da Camara
Municipal de Uniao Paulista, neste ato representado pelo seu Procurador Juridico, Doutor

Giovanni Perinotto dos Santos, advogado regularmente inscrito na OAB/SP n. 400.184, para que

procedesse com a AVALIACAO dos aspectos formais e juridicos DESTA INVESTIGACAO
PARLAMENTAR, passo a exarar o seguinte PARECER TECNICO JURIDICO, a luz da Carta

Constitucional de 1988 e demais leis infra constitucionais.

Todo o procedimento investigativo encontra—se regular e em estrita obediéncia aos ditames legais,
nao havendo nenhum ato praticado que possa estar eivado de qualquer nulidade relativa ou
absoluta, nem quanto a forma, nem quanto ao mérito.

Quanto a pessoa do senhor ANTONIO TURATI NETO, que se encontra intimado para prestar
depoimento no dia 14 (quatorze) do mes de dezembro do ano de 2021, frente a todo conjunto
probatorio amealhado e corporificados nos autos desta Investigagao Parlamentar, este
Procurador Iuridico RECOMENDA ao Presidente da C.E.I. que proceda com a inquiricao da

pessoa do intimado ANTONIO TURATI NETO, todavia n50 na condigao de TESTEMUNHA,

mas Sim na condicéo de INVESTIGADO, conferindo—lhe, como corolario, 0 direito de ser

inquirido com a assisténcia de advogado habilitado e, ainda, conferindo-lhe o direito de

permanecer em siléncio diante das perguntas que lhe forem formuladas pelos integrantes da

C.E.I.

Nada mais.

Camara Municipal de Uniao Paulista/SP, 35 13h20m do dia 14 (quatorze) do més de dezembro
do ano de 2021.

/ -’-\ ‘ . ~/"
1' v \ \id 123:)“. WAN. \ “Lb _>mm~; _

o tor Giovanm Perlnotto dos Santos
Procurador Juridico
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TERMO DE INQUIRICAO N. 09/2021

As 13h55min do dia 14 (quatorze) do més de dezembro do ano de 2021, na
sede da Camara Municipal do Municipio de Uniao l’aulista/SI’, com endereco na Avenida Sao
Pedro, n. 715, bairro Centro, municipio de Uniao I’aulista/SP, onde se achavam presentes os

membros integrantes da COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO, instituida pelo Decreto
Legislative n. 01/2021, do dia 02 (dois) do més do marco do ano do 2021, comparcccu o scnhor

ANTONIO TURATI NETO, brasilciro, conviventc em uniao estével, profissao funcionario
publico municipal (operador de méquinas), portador da cédula de identidade com RC n.
25.212.667-SSP/SP, inscrito no CPF sob o n. 136.727.728—01, nascido aos 25/05/1972, filho de

Antonio Turati Filho e de Iosefina Soarcs Turati, natural do municipio de Alvorada do Sul/PR,

residente e domiciliada na Rua Congalves Pezarezi, n. 146, bairro Jardim das Oliveiras, CEP 15.250-

000, municipio de Uniao Paulista/SP, titular da linha dc telefonc celular (17) 99602~6398 (linha

particular), que se fazia acompanhar pelos seus advogados, regularmente constituidos por
procuraqao, Doutor Elcio l’adovez, OAB/ SP n. 74.524, 63 Doutor José André Freire Neto, OAB/SP

n. 216.604, com escritorio profissional situado na Rua Carmo Buissa, n. 794, bairro Centro,

municipio de Macaubal/ SP; 6 Rua Simao Nimer, n. 968, Centre, municipio de Macaubal/ SP.

Apregoada 21 parte, foi lhe informado que, acatando a integra do PARECER TECNICO
JURIDICO expedido pelo Procurador Iuridico desta Casa de Leis, que atribuiu :21 parte aqui
presente, senhor ANTONIO TURATI NETO, a condigéo de investigado, frente a0 cotejo de todo
o conjunto probatério produzido por esta Comissao Especial de‘ Inqd’érito até o atual estégio

desta investigacio, foi lhe conferido o Direito de permanecer assistido por sleus advogados, ora

presentes, bem Como o direito de permanecer em siléncio ante todas as perguntas que lhe forem
direcionadas pelos integrantes desta CEI, em homenagem a0 direito constitucional a mic auto
incriminagao. Apés feitas estas consideracées, sobre os fatos objetos desta apuracao, sabendo ler e

escrever disse o seguinte: ’o inquirido afirma que é funcionai'io publico municipal, estando lotado
na I’refeitura Municipal de Uniao Paulista, sabendo dizer que foi admitido ja tem mais ou menos
22 anos, sendo que atualmente ocupa o cargo de operador cle maquinas, estando neste cargo ha
cerca do 18 anos. Com rclacao a pcssoa dc nomc ALEXANDRE JOSE DA SILVA, que é funcionario
publico do municipio do Uniao Paulista/SP, o inquirido afirmar que conliece tal pcssoa, sabendo
dizcr que trabalha na prefeitura municipal dc Uniao Paulista, sabcndo dizer que, scgundo o seu
conhecimcnto, o funcionério publico dc nomc ALEXANDRE IOSE DA SILVA exerce a funcao de

pedreiro. Com relacao a pessoa do nomc RICARDO WILLIANS DOS SANTOS, o inquirido

Site: www.camarauniao aulista.s .gov.br E—mail: a
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informa que conhece tal pessoa, sabendo dizer que também é funcionario publico municipal,

ocupando 0 cargo de coveiro, até onde sabe 0 inquirido. Corn rolacao a pessoa do nome CLEUSA

GUI MARTINS, 0 inquirido sabe dizer que conhece taI possoa, sabendo dizer que trata-se da ex-

Prefeita d0 Municipio do Uniao Paulista/ SP, tendo desempenhado o seu mandato do ano do 2017

ao ano de 2020. O inquirido afirma que, no transcorrer do mandate eletivo da ex-l’refeita CLEUSA

GUI MARTINS, atuou por algum tempo desempenhando a funcao de Fiscal Geral do Servicos,

ficando responsavel pelas manutongoes das ostradas e também pelos servicos do limpeza do

municipio. O inquirido sabe informar que exerceu esta funcao em meados do ano do 2019,

seguindo até o ano de 2020. Com relacao ao funcionario publico municipal de nome RICARDO

WILLIANS DOS SANTOS, que exerce a funcao de coveiro no municipio do Uniao Paulista, o

inquirido afirma que nao exerceu nenhum poder de mando sobre tal funcionario. O inquirido

afirma que, as vezes, o funcionério publico RICARDO WILLIANS DOS SANTOS vinha tirar

algumas duvidas com o inquirido, porém, quo ele rospondia diretamente para a ongenheira da

prefeitura municipal de Uniao Paulista, que, segundo so recorda o inquirido, so chamava SIMONE

DONDA. Corn relacao a0 funcionario publico do norno ALEXANDRE JOSE DA SILVA, quo oxerce

a funcao do podreiro no municipio do Uniao Paulista/SP, porguntado a0 inquirido so olo, no

periodo om que oxerceu a funcao do FISCAL GERAL DE SERVICOS, so oxercou algum poder de

mando sobro tal funcionario publico, o inquirido AFIRMOU QUE NAO IRA RESPONDER A ESTA

PERGUNTA, OPTANDO EM PERMANECER EM SILENCIO. Perguntado a0 inquirido so (:10 tinha

conhecimento de que, no ano de 2020, foi realizada uma reforma e adequagao no imovel quo abriga

o Recinto de Exposigoes do municipio do Uniao Paulista/SP, respondou o inquirido que Sim, que

tinha conhecimento da realizagao da referida obra no prédio que abriga 0 Recinto de Exposicoes

do Municipio de Uniao Paulista. Perguntado ao inquirido se ele, no ano de 2020, teve algum

contato com a obra de reforma e adequacées do prédio publico que abriga o Recinto de Exposicoes

do municipio de Uniao Paulista/SP, on se exerceu algum ato de fiscalizacao ou supervisao sobre a

realizacao da referida obra/reforma, o inquirido AFIRMOU QUE NAO IRA RESPONDER A ESTA

I’ERGUNTA, OPTANDO A PERMANECER EM SILENCIO. Perguntado a0 inquirido se ele tinha

conhecimento de que, no ano de 2020, foi realizada uma reforma e adequagao no prédio que abriga

0 Centro Comunitario do municipio do Uniao Paulista/SP, tendo o inquirido rospondido quc sim,

quo tinha conhecimento da realizacao do tal obra. Porguntado ao inquirido so tinha conhecimonto

do quo, no mosmo ano do 2020, foi adquirido pola ontao Profoita Municipal de Uniao Paulista/SP

CLEUSA GUI MARTINS, a quantidado do 30 (trinta) jogos do mosas, contendo, cada jogo, 04

(quatro) cadeiras, de plastico na cor branca, para 0 Centro Comunitario de UniaoVPaulista/SP,

tendo o 1nqu1r1do respondido que ouv1u dizer quo Sim, quc foram adquirldos IS itons para o \_
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Centro Comunita’rio de Uniao Paulista/SP. Com relacao a0 valor que foi pago na aquisicao de tais

jogos de mesas, e se tern alguma informagao de que houve superfaturamento na compra, o

inquirido respondeu que n50 tern conhecimento. Perguntado ao inquirido 5e ele tinha

conhecimento de que, no ano de 2020, foram iniciadas as obras de construcao de um predio, situado

dentro do cemitério municipal de Uniao I’aulista, tratando--se, pois, do prédio do NOVO VELORIO

MUNICIPAL do municipio de Uniao Paulista/SP, o inquirido respondeu que sim, que tinha

conhecimento da realizacao da referida obra. Perguntado a0 inquirido se ele tem conhecimento

sobre quem realizou, em 2020, a edificacao da obra, tendo o inquirido respondido que sim, que no

inicio da construcao a 1.1130 de obra empregada foi da prépria prefeitura municipal de Uniao

Paulista/SP, sendo que, depois de um certo estagio da obra, foi contratada uma empresa

terceirizada, nao sabendo o inquirido dizer o nome da empresa contratada, nem sabe declinar os

nomes dos seus colaboradores. Perguntado a0 inquirido se ele, no ano de 2020, teve algum contato

com a obra de construcéo do NOVO VELORIO MUNICIPAL do municipio de Uniao Paulista/SP,

ou se cxerceu algum ato Cle fiscalizacao ou superviséo sobrc a realizacéo da edificacao da referida

obra, o inquirido respondcu que, somcnte no inic10, realizou os servicos de terraplanagem no local

onde scria edificado o prédio, scndo que, apés isto, somente passava pela obra, porérn, nao

realizada nenhum servigo, ncm dava qualquer palpite sobrc os trabalhos que estavam sendo

realizados. Perguntado a0 inquirido se ele conhece a empresa de nome ABREU E BERNARDO

ELETRICA E PARAFUSOS LTDA, cuja sede fica no municipio dc Macaubal/SP, tendo o inquirido

respondido que sim, que ja ouviu falar nesta empresa, sabendo que possui uma instalacao no

municipio de Macaubal/SP. Corn relacao a pessoa de nome MARCELO DE ABREU, foi

perguntado ao inquirido se ele conhece referida pessoa, tendo o inquirido respondido que sim, que

sabe de quem se trata e que ja viu tal pessoa no municipio de Uniao Paulista/SP Perguntado a0

inquirido se ele 1a chegou a ver a pessoa de MARCELO DE ABREU na obra do NOVO VELORIO

MUNICIPAL de Uniao Paulista, no ano de 2020, quando a obra estava ocorrendo, tendo o inquirido

respondido que sim, que no ano de 2020 chegou a ver a pessoa de MARCELO DE ABREU nos

fundos da Prefeitura Municipal de Uniao I’aulista e, também, na obra do NOVO VELORIO

MUNICIPAL de Uniao Paulista/SP. Perguntado ao inquirido se ele, na ocasiao em que viu a pessoa

do MARCELO DE ABREU nos fundos da Profeitura Municipal dc Uniao Paulista, so MARCELO

DE ABREU mantinha contato com alguma pcssoa cm cspccifico, tcndo o inquirido I'C‘ ondido que

so rccorda apcnas que MARCELO DE ABREU vinha cntrcgar materials do cons céo nos fundos

da prefeitura municipal. Perguntado a0 inquirido sc ele chegou a pr enclar a pessoa dc

MARCELO DE ABREU entregar materiais de construcao também 11a ra do NOVO VELORIO f\

MUNICIPAL do Uniao Paulista/SP, tondo o inquirido respon i O que sim, que chegou a \

V,
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presenciar MARCELO DE ABREU realizando entregas dc materiais dc construcao no local onde
ocorria as obras do NOVO VELORIO MUNICIPAL de Uniao Paulista. Perguntado ao inquirido se
ele chegou a presenciar 0 préprio MARCELO DE ABREU rcalizando a entrega dos materiais de

construcao na obra do NOVO VELORIO MUNICIPAL de Uniao l’aulista, tendo 0 inquirido
respondido que sim, que presenciou tanto a pessoa de MARCE LO DE ABREU realizando a entrega
de materiais de construcao, bem como presenciou os funcionarios da empresa de MARCELO DE
ABREU procedendo com a entrega de materiais de construgfio na obra do NOVO VELORIO
MUNICIPAL de Uniao Paulista/ SP. Perguntado a0 inquirido se ele mesmo chegou a receber
materiais de construcéo, que foram entregues por MARCELO DE ABREU (ou pelos funcionarios

deste) tendo o inquirido respondido que sim, que chegou a receber materiais de construcao que
foram entregues pela pessoa de MARCELO DE ABREL' e, também, que foram entregues pelos seus
funcionérios, observando o inquiriclo que chegou a receber mais materiais no almoxarifado da

Prefeitura Municipal, que fica nos fundos da prefeitura municipal de Uniao Paulista, mas também

recebeu materiais de construgao no local onde estava sendo construido o prédio do NOVO
VELORIO MUNICIPAL de Uniao Paulista/SP. Com relacao as pessoas dos funcionarios da

empresa de MARCELO DE ABREU, perguntado ao inquirido so 010 conhece ou se sabe quem sao
tais pessoas, tendo o inquirido rcspondido que n50. Com rclacao a0 piso que foi comprado da
empresa ABREU E BERNARDO PARAFUSOS LTDA, pela Prefeitura Municipal de Uniao Paulista,

perguntado a0 inquiriclo 56 tom conhecimento dc que a Prefeitura Municipal do Uniao Paulista

comprou um piso, de valor mais caro, porém, que a empresa ABREU E BERNARDO PARAFUSOS

LTDA realizou a entrega de um outro piso, mais barato, o inquiridolafirmou que ouviu falar algo

neste sentido, de que a prefeitura comprou um piso, porém, que a empresa iABREU E BERNARDO

realizou a entrega de outro piso e que ouviu uma conversa de que o piso seria trocado. Perguntado

a0 inquirido se ouviu falar algo no sentido de que a empresa ABREU E BERNARDO PARAFUSOS

LTDA tentou realizar a troca do piso que havia sido entregue a Prefeitura Municipal de Uniao

l’aulista, tendo o inquirido respondido que Sim, que ouviu falar, porém, que a l’refeitura Municipal

n50 quis receber 0 piso, n50 sabendo dizer o inquirido quais os motives que levaram a l’refeitura

Municipal de Uniao Paulista a nao aceitar a troca do piso. Pelo advogado Doutor Elcio Padovez foi

formulada a pcrgunta, que foi rcproduzida por cstc Presidente, conformc segue: so 0 inquirido tern

conhccimcnto dc que a pessoa conhecida como LUIZINHO ASSOLA, se realizou a entre dc

materiais de construgao dcstinados a scrcm utilizados na obra do NOVO VELORIO

R
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entregas, duas delas foram recebidas pelo proprio inquirido, nao sabendo quem foram as pessoas

quc receberam os outros materiais, porém, acredita que foi a pessoa que, a época dos fatos, era 0

responsavel pela obra, sabendo dizer o inquirido que o nome desta pessoa é GIAN CARLO,

esclarecendo o inquirido que, em algumas ocasioes em que 0 inquirido esteve na obra, chegou a

presenciar a pessoa de GIAN CARLO receber materials de construgao que foram entregues pela

empresa ABREU E BERNARDO na obra do NOVO VELORIO MUNICIPAL de Uniao Paulista. Se

as areias e pedras foram entregues a mando da empresa de MARCELO DE ABREU por parte da

pessoa de LUIZINI IO ASSOLA, tendo o inquirido respondido que Sim, que as areias e as pedras

foram entregues por LUIZINHO ASSOLA a mando da empresa de MARCELO DE ABREU, como

também parte das areias e pedras foram entregues pela pro’pria empresa de MARCELO DE

ABREU. Perguntado ao inquirido se ele sabe dizer quem foi a pessoa que recebeu o piso que foi

entregue pela empresa ABREU E BERNARDO ELETRICA E PARAFUSOS LTDA, piso este que foi

comprado, no ano do 2020, pela Prefeitura Municipal dc Uniao Paulista, tendo o inquirido

respondido que nao sabe qucm é que recebeu o piso. Com relacao a aquisicao, por parte da

Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, dc sacos de cimento, que foram comprados da empresa

ABREU E BERNARDO ELETRICA E PARAFUSOS L'IDA, para serem utilizados na construcao do

prédio do NOVO VELORIO MUNICIPAL do Uni‘a‘o Paulista, o inquirido respondeu que tem

conhecimento de tais aquisicoes, esclarecendo que foram comprados varios sacos de cimento para

serem empregados na obra do NOVO VELORIO MUNICIPAL, porém, nao sabe dizer a

quantidade. Esclarece 0 inquirido que, em certa ocasiao, quando a empresa ABREU E BERN ARDO

realizou a entrega de va’rios sacos de cimento nos fundos da Prefeit'ura Municipal de Uniao

Paulista, que o inquirido chegou no local logo em seguida e que co’nferiuv os sacos de cimento,

porém, nao sabe informar a quantidade de cimento que foi entregue. Perguntado ao inquirido se

ele chegou a determinar aos Iuncionarios publicos ALEXANDRE JOSE DA SILVA e RICARDO

WILLIANS DOS SANTOS, para que utilizassem daqueles sacos de cimento, que foram comprados

pela Prefeitura de Uiiiao Paulista para serem utilizados na obra da construc'ao do NOVO VELORIO

MUNlCIl’AL, para que utilizassem 11a construcao de calcadas e também empregados na reforma

Cle sepultu rats 8 covas do cemitério municipal de Uniao Paulista, tendo 0 inquirido respondido que

nao so rccorda do tor passado tal dctcrminacao a tais funcionarios. Rotomando as obr S de reforma

e adequacées do prédio do Recinto do Exposigécs do Municipio dc Unwlista/SP, foi

perguntado ao inquirido so 010 conhecc a cmpresa de razao social RA/Fz ‘L FERREIRA DE

OLIVEIRA, cuja scdc fica na cidade do Macaubal/SP, ou seu representan 9 legal, dc nome RAFAEL fl

FERREIRA DE OLIVEIRA, tendo 0 inquirido respondido que nao «Kliece tal empresa em nem \i

tampouco sou representante legal. Pcrguntado ao inquirido se - 9 tom conhecimento de que a
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empresa RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA vendeu e realizou a entrega de 04 (quatro) portoes

de metal, que foram comprados pela Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, para serem instalados

no imovel do Recinto de Exposicoes de Uniao Paulista/ SP, respondeu que Sim. Perguntado a0

inquirido se ele tern conhecimento da pessoa que recebeu os 04 (quatro) portoes que foram

comprados pela Prefeitura Municipal de Uniao I’aulista, da empresa RAFAEL FERREIRA DE

OLIVElRA, para serem instalados no Recinto de Exposicoes deste municipio, tendo o inquirido

respondido que foi ele mesmo quem recebeu tais portoes. I’erguntado ao inquirido se ele reconhece

como sendo sua a assinatura langada no canhoto, que esta’ na parte superior da Nota Fiscal de

numero 000.019, série 1, emitida pela empresa de razao social RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA

(CNPJ n. 31.799.775/0001-21), na data de 'l 7/ 12/2020, no valor de R$ 6150,00, onde consta a venda

de 04 (quatro) PORTOES DE ENTRADA, documento juntado as folhas 511 dos autos desta

investigagao que, neste ato, é exibido ao inquirido, tendo ele respondido que sim, que reconhece

com sendo sua a aSSinatura, e que a data do recebimento dos 04 (quatro) portoes foi dia 24/12/2020

Com relacao ao destino que foi dado para os 04 (quatro) portoes de metal, que foram comprados

pela Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, para serem instalados no prédio do Recinto de

Exposiqoes do municipio do Uniao Paulista, constantes da aludida Nola Fiscal n. 000.019, 0

inquirido afirma que recebeu os 04 (quatro) portoes, que foram descarregados c colocados no lado

intemo do rocinto de exposicées, porém, esclarece que viu apenas um dos portoes instalados, n50

sabendo 0 destino que foi dado para os outros trés portoes.
Dada a palavra aos demais Vereadores, integrantes da Comissao Especial

de lnquérito, nenhuma pergunta a mais foi formulada. _ ‘ I I , 4 I .
Dada a palavra aos defensores do inquirido, Doutor Elcio Padovez e

Doutor José André Freire Neto, nenhuma pergunta ou repergunta foi formulada.
Nada mais havendo, determinou o Presidente da Comissao Especial de

Inquérito que se encerrasse o presente TERMO DE INQUIRICAO, que segue assinado pelo

inquirido, pelos defensores do inquirido e por todos os membros que integram esta COMl O

ESPECIAL DE INQUERITO.

ANTONIO TURATINETO:_'/ ’ 27/" f2 \, // » 12/-
(Inquirido) /

DOUTOR ELCIO PADOVEZ — OAB/SP n. 74.524:
(Defensor do lnquirido)

/
/

/
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DOUTOR JOSE ANDRE FREIRE NETO, OAS/SP n. 216.6%{129i
(Defensor do lnquirido) .

\ ,
a-Sj/DXNKJ. 00.522.411/0001-47

)
l

HUMBISR'I‘O FlLlPl DOS [{lilS PEREIRA ‘
(Presidente da Comisséo Especial d e aufiM/Ij‘i ‘

JOSE LUIZ SABINO l
(Vice Presidente da Comissid Especial cle Inqu/ép'mi)“““\\ /'

X
l.

\
-
/’
/’

/

r\ .

,3; \\ l

EDINEIA GABRIELA GONCALVES \ 11V, 7 /\
(Relatora da Comisséo Especial dc Inquérito) V\

\
\.\\ I» j

\

VANILTON PINHEIRO CARVALHO
(Membro da Comisséo Especial de lnquérito)

7 i . ‘ . ' , f , H‘
ANTONIO ANACLESIO SILVA sous/si/f/Q7 7:71, my /’1/4,y/&9Q QM/4/1
(Membro da Comisséo Especial de lnquérito)
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TERMO DE DEPOIMENTO N. 10/2021

As 18h14min do dia 14 (quatorze) do més de dezembro do ano de 2021, na
sede da Camara Municipal do Municipio de Uniao [’aulista/Sl’, com endereco na Avenida Sao
Pedro, n. 715, bairro Centro, municipio de Uniao Paulista/ SP, onde se achavam presentes os

membros integrantes da COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO, instituida pelo Decreto
Legislativo n. 01/2021, do dia 02 (dois) do més dc marco do ano de 2021, compareccu o scnhor
GUILHERME PERINOTTO DOS SANTOS, brasilciro, casado, profissao vendedor, ocupantc do
cargo de Vereador em exercicio de seu mandato, portador da cédula dc identidade com RC n.
41.712.599—9-SSP/SP, inscrito no CPF sob o n. 434.126.308—02, nascido aos 16/08/1994, filho de

Genilson Pedrosa dos Santos e de Silvana Perinotto dos Santos, natural do municipio de Sao José

do Rio Preto/SP, rcsidente e domiciliada na Rua Sao Pedro, n. 51, bairro Centro, municipio de

Uniao Paulista/SP, CEP 15250-000, titular da linha de telefone celular (17) 99789—6058 (linha

particular), tendo comparecido desacompanhado de advogado. Testemunha compromissada nos
termos da lei, prometeu dizer a verdade sobre o que souber dos fatos objetos desta apuragao,
sabendo ler e escrever disse o seguinte: 'o depoente é Vereador, estando no exercicio de seu
mandato eletivo, tendo tornado posse no referido cargo no dia 01 de janeiro de 2021. Corn relacao

as obras publicas, cujo emprego dos recursos publicos sao objeto de investigacao desta Cornissao
Especial de lnquérito, o depoente tern a dizer que, no final do ano de 2020, se recordando ser 0
final do més de novembro ou comeco do més de dezembro, o depoente, estando acompanhado do
Vereador em exercicio LEANDRO RODRIGUES, compareceu na obra do NOVO VELORIO

MUNICIPAL, que estava sendo edificada no interior do cemitério municipal desta municipalidade.

O depocnte informa que, apos tcr recebido o convite do vereador LEANDRO RODRIGUES para

proceder a uma fiscalizacao da obra publica em construcéo, qua] scja a obra do NOVO VELORIO

MUNICIPAL cm questao, foi na companhia destc no rcferido local. Chogando la, 0 dopocnte

afirma que so depararam com indicios do irregular-idades, podendo afirmar que as vigas quc
estavam sendo construidas nao eram adequadas para suportar o peso do tclhado que soria

construido e descansado sobrc tais vigas. Também notou o depoente que o piso que ostava sendo

assentado por sobre o contrapiso nao estava obedecendo a padroes técnicos adequados. Salienta o
depoente que, até entao, nao haviam descoberto quc o piso quc havia sido comprado nao scria
aquele que estava sendo aplicado, uma vez que, naquela ocasiao, ainda nao estavam na posse das

Notas Fiscais dos produtos que foram comprados pela Prefeitura de Uniao Paulista. Naqucla
ocasiao, o depoente 5e deparou com varias pessoas que estavam na obra, trabalhando, se
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recordando de uma pessoa, que reside no municipio vizinho de Macaubal, cujo nome n50 se
recorda. Perguntado ao depoente se, no dia em que esteve na obra do NOVO VELORIO

MUNICIPAL, estando na companhia do vereador LEANDRO RODRIGUES, procedendo com a

fiscalizacao da Obra, 58 5e deparou com a pessoa do fiscal geral de servicos ANTONIO TURATI

NETO prestando algurn tipo de servico no local, tendo 0 depoente respondido que nao. Outra

constatacao que fez o depoente, quando de sua fiscalizagao na Obra do NOVO VELORIO

MUNICIPAL, foi no que tange as madeiras que foram compradas pela l’refeitura Municipal de

Uniao Paulista, para serem empregadas na construcao da estrutura do telhado, eis que, na visao
do depoente, I150 550 madeiras apropriadas para sustentarem um telhado. Ainda segundo 0
depoente, tais madeiras apresentavam diversos pontos de danificacao, inclusive, vérios caibros e
vigotas estavam tortas, ou seja, imprOprias para servirem na construcao do telliado, além de serem
madeiras que aparentavam ser pinus ou eucalipto, ou seja, madeiras que nao se prestam a construir

estrutura para sustentar telhados, comprometendo totalmente a seguranca do pfiblico que

futuramente ira fazer uso daquele prédio publico. Outra constatacao feita pelo depoente e por
LEANDRO RODRIGUES, quando de sua visita de fiscalizacao na obra do NOVO VELORIO

MUNICIPAL, diz respeito ao padrao de energia elétrica que foi instalado no local. Conforme
entendimento do depoente, o padrao de energia elétrica foi instalado de forma irregular, sem

observar as normas técnicas de seguranca, inclusive, dificultando a realizacao das manutengoes

que se fazem necessarias a todo padrao de cnergia eletrica. N0 mesmo dia, apés realizarem aquelas

constatacoes, o depoente afirma que ele, acompanhado pelo Vereador LEANDRO RODRIGUES, e

por seu pai, senhor GENILSON, morador deste municipio, se deslocaram até a Prefeitura

Municipal de Uniao Paulista, onde fizeram contato com a engenheira civil da Prefeitura, senhora

SIMONE DONDA. Para esta engenheira, o depoente informa que ele, estando acompanhado de

seu pai e do Vereador LEANDRO RODRIGUES, informaram sobre as constatacées que foram feitas

na Obra do NOVO VELORIO MUNICIPAL, apontando os indicios de irregularidades existentes na

estrutura da Obra, que comprometiam a estrutura e a seguranca da Obra, sendo que a engenheira

SIMONE lhes respondeu que ela nao estava por dentro do andamento daquela obra, remetendo o

depoente, 0 Vereador LEANI)RO RODRIGUES e seu pai CENILSON para conversarem com a

entao gestora publica, CLEUSA GUI MAR’I'INS, que foi quem idealizou a construcao daquele

prédio publico. Desta fcita, o depocnte afirma que foram conversar com a entao Prefeita CLEUSA,

para quem foi informado todas aquelas constatacocs dc irregularidades, junto a obra do NOVO
VELORIO MUNICIPAL, scndo solicitado para que CLEUSA parasse com aquela obra. CLEUSA,
por sua vez, disse que nao iria parar a obra, Lima vez que n50 vislumbrava tal necessidade. Em
razao desta assertiva feita por CLEUSA e diante do fato dela se posicionar pela continuidade
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daquela obra, mesmo diante das irregularidadcs apontadas pelo depoente e pelo Vereador
LEANDRO RODRIGUES, entao, 0 depoente e o Vereador LEANDRO, apés, 5e deslocaram até a

Delegacia dc Policia de Uniao Paulista, ondc proccdcram com o registro de um Boletim de
Ocorréncia, materializando todas as suas constatacoes em um Boletim de Ocorréncia Policial. O

depoente afirma que, apos ter feito aquela visita na l’refeitura Municipal de Uniao l’aulista, a
engenheira SIMONE DONDA resolveu proceder com uma Vistoria na obra do NOVO VELORIO
MUNICIPAL, sendo certo que, quando da sua visita, viu que, de fato, a obra que estava sendo
edificada naquele local, onde seria o NOVO VELORIO MUNICIPAL de Uniao I’aulista, padecia
pela inobservancia das regras técnicas da boa engenhai'ia civil, comprometendo a seguranca da
obra que iria, futuramente, abrigar o novo veIOrio do municipio. Diante daquela constatacao, feita
pela engenheira da Prefeitura Municipal, SIMONE DONDA, o depoente afirma que referida
profissional acabou revogando a sua ART (Anotacao de Responsabilidade Técnica), de forma a
declinar sua responsabilidadc, como profissional da engenharia civil, na edificacéo daquela obra.
Apés a engenheira SIMONE declinar a sua responsabilidadc técnica, o dcpoente afirma que a
Prefeita CLEUSA parou a obra, porém, 0 depoentc afirma que continuou a presenciar materiais de
construcao sendo descarregados no local da obra. O depoente afirma que, quando de sua visita de
inspecao na obra do NOVO VELORIO MUNICIPAL, elc observou que, fixada em uma arvore,

tinha uma placa contendo a inscricao ’VERA CONSTRUCOES’, nao existindo, pclo que recorda o
depoente, mais nenhuma informacao sobre a empresa e nem tampouco sobre a obra, tais como
valor a ser empenhado na obra, nem qualqucr outra informagao que, no entender do depoente, se
faz necessaria, em observancia a Iegislagéo aplicavel a espécie e, especialmente, em obediéncia a0
principio da publicidade dos atos da administracao pi’iblica. O depoente afu‘ma que, por parte do
Vereador LEANDRO RODRIGUES, foi protocolizado junto a prefeitura municipal de Uniao
Paulista um requerimento, solicitando que Lhe fossem entregues todas as Notas Fiscais referentes
aos itens que foram adquiridos pela Prefeitura Municipal, para serem empregados na Obra do
Novo VelOrio Municipal, sendo certo que foi constatado a existéncia de muitos outros indicios de
irregularidades a exemplo do piso que, pela Notas Fiscais, constava a compra de um piso de
porcelanato, bem mais caro, quando, em verdade, foi entregue e aplicado sobre o contra piso do
NOVO VELORIO MUNICIPAL um piso bom mais barato, sendo piso do tipo cerémica. Ainda
quanto ao piso, foram adquiridos 400 metros quadrados dc piso, quando, na realidade, 21 area de
piso do prédio do NOVO VELORIO MUNICIPAL, possui algo em torno de 272 metros quadrados
de contra piso. Outras irregularidades dizem rcspeito as latas de tintas que foram adquiridas, que
somam uma quantidadc maior do que aqucla que so faria suficiente para ser utilizada na pintura
das paredes no prédio. Outra irrcgularidadc que o dcpoente tomou conhccimento diz respeito a
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quantidade de sacos de cimento que foram compradas pela Prefeitura Municipal de Uniao

Paulista, para serem empregados na obra do NOVO VELORIO MUNICIPAL de Uniao Paulista,

eis que foram comprados, pelo que se recorda o depoentc, algo em torno de 700 (setecentos) sacos

de cimento, quando em verdade para a construcao do prédio do NOVO VELORIO MUNICIPAL,

em razao da metragem da area construida, no entendimento do depoente, nao comporta toda a

quantidade de cimento que foi adquirida pela Prefei’cura Municipal. Ainda n0 més de dezembro

do ano de 2020, o depoente, acompanhado do Vereador em exercicio LEANDRO RODRIGUES,

compareceram no prédio do Recinto de Exposicoes de Uniao Paulista, onde procederam com uma

visita de inspegao, uma vez que tomaram conhecimento de que, naquele local, também estava

sendo realizada uma obra de reforma e adequacao no prédio. Foi quando o depoente e o Vereador

LEANDRO RODRIGUES se depararam com varies con-imées de metal, que haviam sido instalados
ao redor da arquibancada do recinto e que, de igual forma, nao obedeciam aos critérios de

seguranca, uma vez que suas bases de cimento estavam soltas c, ainda, nao possuiam a necessaria

pintura. Diante daquela constatacao, o depoente e o Vcrcador LEANDRO RODRIGUES foram

novamente até a prefeitura municipal, onde tornaram a conversar com a engenheira SIMONE

DONDA, tendo esta senhora informado o depoente que cla nao tinha conhecimento da execugao

da aludida obra de reforma e adequacao. O depoente se rccorda que solicitou o projeto do corpo

de bombeiros, referente a instalacao daqueles corrimoes, sendo que a engenheira SIMONE nao

apresentou a documentacao habil a comprovar a exigéncia daquelas instalacocs, da forma como

foram realizadas. Dias depois, se recordando o depoente que foi no dia 31 de dezembro de 2020, o

depoente e o Vereador LEANDRO RODRIGUES compareceram novamente no Recinto dc
Exposigoes de Uniao Paulista, pa1a proceder com nova fiscalizaqao daquela obra, ocasiao em que

o depoente se deparou com algumas pessoas, que estavam trabalhando no local. Na 0casiao,o

depoente e LEANDRO RODRIGUES estavam de posse de varias Notas Fiscais, que diziam respeito

as obras de reforma e adequacao do prédio do Recinto de Exposicées de Uniao Paulista, sendo que

uma das Notas Fiscais era a Nota Fiscal de numero 000.019, emitida pela empresa RAFAEL

FERREIRA DE OLIVEIRA, onde constava a venda e entrega de 04 (quatro) porIOes de metal. 0

depoente e LliANDRO RODRlCUL‘S perguntaram aquelas pessoas que estavam trabalhando na

portaria da entrada do Recinto do ExposicOcs sobrc quem era a cmprcsa responsavcl pcla cxccugao

daqueles servigos que clcs cstavam rcalizando, sendo que tais pessoas responderam a0 depocntc

que os responséveis pela execucéo dos scrvicos cram o TIAGO c 0 RAFAEL, que sao os

proprietarios das empresas TIAGO H DA SILVA ME (CNPJ n. 10.644.316/0001-70) E RAFAEL

FERREIRA DE OLIVEIRA (CNPJ n. 31.799.755/0001-21), respectivamente. O depoente e

LEANDRO, entéo, estando na posse da Nota Fiscal dc numero 000.019, emitida pela cmpresa do I
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RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA, onde constava a descrigao da venda de 04 (quatro) portoes de

metal, perguntaram para TIAGO e RAFAEL sobre onde cstavam os outros 03 (trés) portoes de

metal, que constavam naquela Nota Fiscal m’imero 000.019, sendo que TIAGO e RAFAEL

titubearam na resposta, ora afirmando que o valor referente aqueles O3 (trés) portoes que estavam
na Nota Fiscal 000.019 seria para compensar a solda que eles estavam realizando nas grades dos
portoes da portaria de entrada do Recinto de Exposicoes, ora dizendo que tais portoes seriam
entregues posteriormente. I’orém, o que é fato incontestavel que foi constatado pelo depoente e
pelo Vereador LEANDRO RODRIGUES é que apenas um portao de metal, daqueles constantes da
Nota Fiscal de m’imero 000.019, foi efetivamente instalado no Recinto de Exposicoes de Uniao
Paulista, sendo que os outros 03 (trés) portées de metal, tomaram outro destino, que nao aquele
para 0 qua] foram adquiridos, ou sequer forarn confeccionados, sendo certo que, segundo
levantamento feito pelo depoente e pelo Vereador LEANDRO RODRIGUES, o valor referente a
Nota Fiscal de numero 000.019, emitida pcla emprcsa RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA, foi paga
pelos cofres publicos da municipalidade de Uniao Paulista. Outra informacao da qual so recorda o
depoente é que, quando ele e o Vereador LEANDRO RODRIGUES, tornaram a indagar TIAGO
HENRIQUE DA SILVA sobre aquelas irregularidades que cstavam sendo constatadas por eles
(depoente e LEANDRO RODRIGUES), na cxccucao das obras do adequagocs do Recinto do

Exposiqoes, no que TIAGO respondeu dizendo que na obra da construgao do prédio do NOVO
VELCRIO MUNICIPAL a coisa era mais feia ainda, ou seja, dando a entender que as

irregularidades que estavam ocorrendo na obra do prédio do NOVO VELORIO MUNICIPAL de
Uniao Paulista eram ainda maiores do que aquela irregularidades que estavam sendo operadas na
reforma do Recinto de Exposigoes de Uniao Paulista. Outra irregularidade constatada pelo
depoente e pelo vereador LEANDRO RODRIGUES, quando da sua visita de fiscalizacao nas obras
de adequacao e reforma do Recinto de Exposicoes de Uniao Paulista/ SP, diz respeito a0 forro de
gesso acartonado, que foi comprado e pago com o dinheiro publico, cujo item consta da Nota Fiscal
de ni’imero 006.287, série 001, emitida na data de 30/04/2020, pela empresa OLIVEIRA E CAMI’OS

RIO PRETO LTDA — M.E., cujo documento esta encartado as folhas 257 dos autos desta
investigacao parlamentar, na quaI consta a compra, por parte da Prefeitura Municipal de Uniao

Paulista, dcntre outros itcns, dos seguintes: I — perfil gosso acartonado guia 48; quantidadc do 50

pecas, no valor unitario do RS} 12,80, pcrfazcndo o valor total de R$ 640,00; II — perfil gesso
acartonado montantc 48, quantidade 80 pccas, no valor unitario do R$ 14,30, perfazendo o valor
total de R$ 1144,00; e III — gesso acartonado ST 1,80 x 1,20 12,5mm; quantidade de 145 pecas, no

valor unitario de R$ 26,90, perfazendo o valor total de R$ 3900,50, cujo documento é exibido a0

depoente neste ato. O depoente constatou que a Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, na época
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sob a gestao da entao Prefeita Municipal CLEUSA GUI MARTINS, comprou e pagou com o
dinheiro publico tais itcns para serem aplicados nas obras de reforma c adequacoes do Recinto de
Exposicoes de Uniao Paulista, porém, o depocnte constatou, quando dc sua fiscalizacao juntamcnte
com LEANDRO RODRIGUES, que tais itens nao forarn aplicados em nenhum local do prédio do
Recinto de Exposicoes de Uniao Paulista, de forma que tais itens, comprados e pagos corn 0
dinheiro publico desta municipalidade, tomaram outro destino, que néo aquele para o qual foram
adquiridos, ou sequer foram efetivamente entregues no Recinto de Exposicoes e nenhum outro
local. Ainda no dia 31 de dezembro de 2020, quando da visita de fiscalizacao realizada pelo
depoente e pelo vereador LEANDRO RODRIGUES, nas obras do Recinto de Exposigoes, o
depoente e LEANDRO RODRIGUES, que estavam na posse da Nota Fiscal de numero 000.005,
série 1, emitida na data de 07/12/2020, pela pessoa juridica de nome CLAUDEMIR PADOVANI
(CNPJ n. 22.541.736/0001-00), encartada nos presentes autos as folhas numero 264, estando o
depoente na posse desta Nota Fiscal, onde constava dcscrito a venda de 16 (dezesseis) corrim6es
de acessibilidadc corn 9,60 mt, no valor individual dc RS5 1055,00 cada corrimao, perfazendo o
valor total de R$ 16,880,00. Entao, quando o depoente c o Vereador LEANDRO RODRIGUES
perguntaram para a pessoa dc TIAGO HENRIQUE DA SILVA sobrc o valor de tais itcns, TIACO
respondeu que tinha aproveitado 0 momento dc pandemia para ganhar mais dinheiro, vendendo
tal item acima do preco. No que diz respeito a Nota Fiscal emitida pela pessoa juridica de nome
CLAUDEMIR PADOVANI, o depoente nao sabe dizer quem é que capitaneou tal empresa, nem
as demais empresas que forneceram os demais itens para a rcalizacao das obras de reforma e
adequacoes do Recinto de Exposicoes de Uniao I’aulista. Outra Visita de fiscalizagao realizada pelo
depoente, estando na condicao de Vereador empossado e em exercicio, que sé fez acompanhar do
também Vereador LEANDRO RODRIGUES, se deu na data de 04 de janeiro de 2021, quando foram
até o Clube Recreativo de Uniao Paulista. La, estando na posse da Nota Fiscal de numero 000.024,
série 1, emitida na data de 30/04/2020, pela pessoa juridica de nome TIAGO H DA SILVA — M.E.
(CNPI n. 10.644.316/0001-70), onde constava a venda de 30 (trinta) jogos de mesa, no valor unitério
de [(35 566,66, perfazendo o valor total de R$ 17,000,00, encartado nos presentes autos as folhas

nuinero 266, cujo conteudo, neste ato, é dado vistas ao depoente, este afirma que, naquela ocasiao,
a0 contar a quantidadc de cadciras, verificou que cstavam faltando a quantidadc do 08 (Oito)
cadciras, nao sabcndo dizer o destino que tais cadeiras tomaram. Outro dctallic quc chamou a
atencao do depoente foi quanto ao preco pago pela municipalidade na compra dos jogos dc mesa,
objetos da Nota Fiscal em questao, uma vez que o depoente, naquela ocasiao, procedeu com uma
pesquisa de prcco junto a0 mercado do venda das mesmas mesas, tendo constatado que o valor
cobrado pela empresa TIAGO H DA SILVA — M.E. ostava bem acima daquilo cobrado pelo
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mercade. Uma observacao que o depeente quer aqui fazer e’ que, dias antes desta fiscalizacao, e
depoente esteve no referide Clube Recreative, ocasiae em que se fez acempanhar do servidor
pliblico de nome ALEXANDRE JOSE DA SILVA, sendo que a contagem das cadeiras fei realizada
pele depoente na presenca do aludido servidor publice, tendo ele presenciade que, de fate, estava
faltando a quantidade de aproximadamente 08 (oito) cadeiras, pele que se recerda e depeente.
Com relacae aes jeges de mes-as e as cadeiras que estavam faltande, e depoente quer esclarecer
que, apes dar falta das 08 (oite) cadeiras, compareceu na l’refeitura Municipal de Uniae I’aulista,
onde cenverseu com 0 servidor publico TU RATl, para quem perguntou sobre o paradeiro de tais
cadeiras, bem come quem teria recebido tais cadeiras, sendo que TURATI respondeu a0 depoente
que nae sabia o paradeire daquelas oite cadeiras, nem tinha conhecimente de quem teria recebide
aqueles itens descritos naquela Neta Fiscal, afirmando que nae tinha side ele quem havia recebido
as mesas e cadeiras. O depeente afirma que ouviu dizer que quem teria recebido es trinta jogos de
mesas e as respectivas cadeiras teria side 0 servidor publice de nome ERIKO, que trabalha na
Prefeitura Municipal de Uniao Paulista. O depoentc esclarece, ainda, que ele, juntamente com o
Vereador LEANDRO RODRIGUES, feram se inteirar para precederern com o registre do fate em
Boletim de Ocerréncia, porém, foram orientades pela Pelicia Civil local a conversarcm com o
Departamente Iuridico da Prefeitura Municipal de Uniae Paulista, uma vez que a part0 legitima
para proceder com o registre do referide Beletim de Ocerréncia nae scria o depocnte e LEANDRO
RODRIGUES, mas sim a Prefeitura Municipal, na pessea da Chefe do Peder Executive respective.

O depoente nae tem conhecimente se foi adetada alguma previdéncia pela municipalidade ou nae,
no que tange ao sumice daquelas oito cadeiras do Clube Recreative. ‘

Pele Vereador, Vice Presidente integrante da CEl, senher JOSE LU lZ

SABINO, fei perguntado ae depoente se, no que‘tange ae forre de PVC que fei vendido pela
empresa OLIVEIRA E CAMPOS a Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, tern ele cenhecimente
se 0 form foi efetivamente entregue e se 0 depoente tern cenhecimento da empresa ou pessoa que
realizou es services de instalacao dos referidos forros de PVC no prédio do Clube Recreativo, tendo
o depoenle respondide que, no que tange a entrega dos forros de PVC nae tem conhecimento,
porém que tal constatacao podera ser feita per meio dos documentos encartados nos autos desta
investigacae parlamcntar. De igual forma, o dcpoentc afirma nae tor conhecimcnto de qual
empresa procedeu com a instalacao dos ferros dc PVC na area cxterna, no teto do Clube Recreativo.
O depoente observa, entretanto, que atualmente 0 local esta sem forro 0 com infestacae de pombos,
o que é muite preocupante, peis representa um risco para a saude publica e e depoente nae esta

vende nenhuma medida ser adetada pela atual Chefe do Peder Executive.'. Nada mais havende,

determineu o Presidente da Comissae Especial dc Inquérite que sc cncerrassc o presentc TERMO
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DE DEPOIMENTO, que segue assinado pelo dcpoente e por todos os membros que integram esta
COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO. :\

l l ‘ ' \L/
CUILHERME PERINOTTO DOS SANTOS: ' \ v ‘ "
(Depoente) . , y

K ‘ / . 7/ A! /

’__,..1/"-’1 l . ”[7HUMBERTO FIIJPI DOSREISPEREIRA / X” l UM; \- _
(Presidente da Comisséo Especial de lnquéiiitQ) 7 7 . , . ”x! - > ,4,£’L~f'?‘f”xfi

,> n ‘\_V/'>, 77777, ‘4‘ X l

, K \JJ/
JOSE LUIZ SABINO , “
(Vice Presidente da Comisséo Especial dc Inquérito)

/ ‘ w. '\\//

l /

EDlNElA GABRIELA GONCALVES Ev m \
(Relatora da Comisséo Especial do lnquéritob#

‘\

/ a \w -.» O‘ 7 I ,

VANILTON PINHEIRO CARVALHO (/l > 41__/Lx./( / [564/ ‘x/ V
(Membro da Comisséo Especial de lnquérilo) ‘ ‘ {

l/Ma’ {2% /< 4/4 /é/

ANTONIO ANACLESIO SILVA SOUSA/n'4’9/7fl '1 zit" g/ Lav/2n (34;, 5m .7 )
(Membro da Comissfio Especial cle lnquérito)

Site: www.camarauniaogaulista.sg.gov_.b_r E-mail: camara camarauniao aulista.s . ov.br



Estado de 550 Paulo
ll \

‘Wl1
Rua 550 Pedro,715 - Fone:(17)3278-1200 — CEP 15.250—000 - Uniéo Paulista-SP - C.N.PJ. 00.522.411/0001—47V‘”

TERMO DE IUNTADA DE DOCUMENTOS

A03 14 (quatorze) dias do més de dezembro do ano de 2021, en, HUMBERTO FILIPI
DOS REIS PEREIRA (CABO HUMBERTO), Presidente da Comissao Especial de
Inquérito, devidamente constituida pelo Decreto Legislativo n. 01/2021, do dia 02 (dois)
do més de marco do ano de 2021, criada para o fim especifico de apurar fato determinado
e por prazo certo, PROCEDO A IUNTADA, NOS AUTOS DA CEI, DOS SEGUINTES

DOCUMENTOS:

I - PARECER TECNICO IURIDICO N. 01/2021, exarado pelo Departamento Iuridico da
Camara Municipal de Uniao Paulista, na pessoa do seu Procurador Juridico, o Ilustre
Doutor Giovanni Perinotto dos Santos (OAB/SP n. 400.184);

11 — TERMO DE INQUIRICAO N. 09/2021 de ANTONIO TURATTI NETO, que
consubstancia seu depoimento, prestado perante os membros desta CEI (Comissao
Especial de Inquérito), as 13h55min do dia 14 (quatorze) do més de dezembro do ano de
2021;

III — TERMO DE DEPOIMENTO N. 10/2021 de GUILHERME PERINOTTO DOS
SANTOS, prestado perante os membros desta CEI (Comissao Especial de Inquérito), as
18h14min do dia 14 (quatorze) do més de dezembro do ano de 2021.

Camara Municipal de Uniao Paulista/SP, dil' 14 do més de dezembro do ano de 2021.
l, / ‘

I {M76480 HUMBERTO)
PRESIDENTE DAaCGmssk ESPECIAL DE INQUERITO

;
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