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RELATORIO FINAL CIRCUNSTANCIADO DA COMISSAO
ESPECIAL DE INwERITO

A05 14 (quatorze) dias do més de fevereiro do ano de 2022, a Excelentissima Vereadora
senhora EDINEIA GABRIELA GONCALVES, designada como RELATORA desta
Comissao Especial de Inquérito, devidamente constituida pelo Decreto Legislativo n.
01/2021, do dia 02 (dois) do més de margo do ano de 2021, criada para o fim especifico de
apurar fato determinado e por prazo certo, PASSOU A EXARAR O PRESENTE
RELATORIO FINAL CIRCUNSTANCIADO, que segue assinado por todos os membros
integrantes da CEI e que consubstancia 0 resultado final dos trabalhos investigativos e
apuratérios, levados a efeito pela Comissao Especial de lnquérito, fazendo-o com espeque
nos fatos, nas provas e no direito a seguir esposados.

Consta que os Vereadores, que primeiro assinaram o requerimento para que fosse
instalada uma CEI (Comissao Especial de lnquérito), tornaram conhecimento da existéncia
de Varios fatos, consubstanciados em suspeitas da pratica de atos ilicitos, que Vao desde a
contratagao, como também a execugao das obras e servigos realizados corn recursos
oriundos da verba federal denominada ’recursos d o pré-sall no exercicio de 2019, tal como
indicios de superfaturamento, emissao de notas fiscais em desacordo com a realidade dos
produtos efetivamente entregues pelos fornecedm‘es, entrega e instalagao de materiais em
desacordo corn 0 Projeto Basico de lingenharia realizado para as referidas obras,
revelando, portanto, irregularidades graves, refratando condutas do agente pfiblico que, a
época dos fatos, respondia pela gestao public; municipal, ferindo dispositivos legals que
versam sobre direito pdblico, portanto, indispom’vel, nao obstante o prejuizo causado a0
erario, por meio de agoes indevidas e ilegais.

Foram juntados aos autos todos ()5 mac uvnentos necessarios para 0 inicio das investigagoes,
sendo certo que, apés exauridos todm os atos necessarios as apuracoes, concluiu-se que
diversas empresas privadas, que partial pamm dos contrutos administrativos firmados com
a entao Preleita CLEUSA GUI MARTINS, passaram da condigio de meros
fornecedores/testemunhas para a condlgao dc suspeitos/ investigados, restando
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demonstrado nos autos que tais empresas protagonizaram, juntamente com a entao
gestora publica CLEUSA GUI MARTINS, um esquema de corrupgéo que resultou em
prejuizo ao erario do municipio de Uniao Paulista.

DOS FATOS E DAS PROVAS

Além dos documentos fiscais que foram colacionados a0 feito, foram também ouvidas as
seguintes testemunhas:

I - ALEXANDRE JOSE DA SILVA, funcionério pfiblico municipal (pedreiro) que, das
folhas 272 as folhas 275, afirmou o seguinte:

’que sou funcionario pdblico do municipio de Uniao Paulista, onde exerco o cargo e a funcao de
pedreiro neste municipio. Que tomei posse do meu cargo no dia 06 (seis) do més de julho do ano
de 2011. Com relacao as obras do NOVO VELORIO MUNICIPAL, que esta situado na parte de dentro
do Cemitério do Municipio de Uniao Paulista, tenho a dizer que trabalhei na referida obra desde o
seu inicio, até o momento em que a obra foi respaldada, ou seja, desde a escavagao dos alicerces,
assentamento de tijolos para o Ievantamento das paredes, construcao de vigas e colunas,
cobertura com a Iaje e também o contrapiso cle concreto. Depois disto, eu me licenciei do meu
cargo, uma vez que eu iria concorrer a0 pleito eleitoral do ano de 2020. Desta forma, fiquei
afastado das minhas funcoes nos meses de setembro, outubro e parte do més de novembro do
ano de 2020. Eu posso afirmar que a obra do Novo Velorio Municipal possui algo em torno de 260
metros quadrados de area construida, mais ou menos. Com relacao a quantidade de 700
(s_etecentos) sacos de cimento que foram comprados pela municipalidadepara o fim de atender
a demanda da construcao do novo velério municipal, tenho a dizer que aqueles 700 (setecentos)
sacos de cimento n50 foram utilizados a sua totalidade na construcfio da mencionada obra,
podendo eu afirmar que somente parte do cimento adquirido foi efetivamente empregado na obra
do novo veiério. Eu faco esta afirmacao, uma vez que foi eu e o RICARDO WILLIANS, que exerce a
funcao de coveiro deste municipio, que fizemos a calcada que fica na rua, em frente da casa do
ANANIAS. Para tanto, nés pegamos aproximadamente uns 10 (dez) sacos daquele cimento, uma
certa quantidade de pedra e areia, que também foram comprados para serem utilizados na obra
do Novo VeIdrio Municipal do municipio de Uniao Paulista e usamos na construcao da calcada que
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fica em frente da casa do ANANIAS, n50 sabendo eu dizer a quem pertence aquela calcada. Quem
determinou para que eu e o RICARDO pegassemos aquele material (cimento, areia e pedra) que
foram comprados para ser utilizados na obra do Novo Velério Municipal, dando ordem para que
eu e o RICARDO WILLIANS usa’ssemos aquele material para construir a calcada da casa que fica em
frente da casa do ANANlAS, foi o entao fiscal geral da prefeitura, conhecido pelo prenome de
TURATI. O TURATI, no ano de 2020, quando da construcao do Novo Velorio Municipal de Uniao
Paulista, ocupava o cargo de Fiscal Geral da Prefeitura Municipal de Uniao Paulista. Eu posso
afirmar que o entao Fiscal Geral da Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, o TURATI, era homem
de confianca da entao Prefeita Municipal CLEUSA GUI MARTINS. Eu nao sei dizer se 0 TURATI
passou aquela determinacao para nos por sua conta pro’pria ou se foi a mando da Ex prefeita
CLEUSA GUI MARTINS. Eu e o RICARDO também construimos as calcadas de outras pessoas que
moram aqui no municipio de Uniao Paulista, sendo que utilizamos também parte do cimento que
foi comprado para ser empregado na obra do Novo Velorio Municipal de Uniao Paulista, porém,
n50 me recordo os nomes das pessoas que construimos as calcadas. A calcada que nos
construimos fica em uma rua que n50 sei dizer o nome, porém, sei apontar a sua localizacao exata.
Seguindo pela avenida que passa em frente ao quartel da policia militar de Uniao Paulista,
passando em frente ao quartel da policia militar, entrando na primeira rua a direita, seguindo por
um quarteirao, entrando na prdxima rua a direita, posso afirmar que o ANANIAS reside na referida
rua e que a calcada que nos fizemos fica em frente da sua casa, local onde nos fizemos a calcada
na qual utilizamos parte daquele material que foi comprado para ser utilizado na construcfio da
obra do Novo Velorio Municipal. Eu me recordo deter assinado algumas Notas Fiscais de produtos
que foram entregues no almoxarifado da prefeitura de Uniao Paulista, porém, n50 assinei
nenhuma Nota Fiscal dos produtos que foram entregues no local onde fica a obra do Novo Velorio
Municipal. Com relacao ao piso que foi efetivamente assentado sobre o contra piso da obra do
Novo Velorio Municipal, eu tomei conhecimento deste fato depois que eu retornei do meu
afastamento. Segundo eu fiquei sabendo, o piso que foi assentado n50 condizia com o piso que foi
efetivamente comprado. Fiquei sabendo que foi comprado um piso do tipo porcelanato e que foi
efetivamente assentado um outro piso, do tipo ceramica. Quanto a pessoa de nome MARCELO DE
ABREU, eu posso dizer que sei de quem se trata, podendo afirmar que ele se identificava como
sendo o proprietério da empresa que contratou com a prefeitura municipal de Uniao Paulista, na
venda dos materiais que foram comprados para serem empregados na obra do Novo Velério
Municipal. Inclusive, posso afirmar que as vezes era 0 prdprlo MARCELO DE ABREU que vinha

; .
r \)

Site: www.camarauniaopaulista.sp.gov.br E-mail: camarflamarauniaopaulista.sn.gov.br 1A, ( ‘
J W ,7 l “I

: , Ix.“

/



Camara Municipal de Uniao Bau' —-
’ s.: ......... 2...... .................

Estado de 550 Paulo Fl Lf (

Rua $50 Pedro,715 - Fone:(17)3278-1200 — CEP 15250-000 - Unifio Paulista-SP - C.N.P.J. 00.522.411/0001-Mk:

entregar os materiais, as vezes quem fazia a entrega era 0 irmao do MARCELO. Eu tenho
conhecimento de que, além daqueles 700 (setecentos) sacos de cimento que foram incialmente
adquiridos pela municipalidade para serem empregados na obra do Novo Velorio Municipal,
também foram adquiridos pela municipalidade outros 100 (cem) sacos de cimento sob o
argumento de que também seriam para emprego na obra do Novo Velorio Municipal de Uniéo
Paulista. Eu estava licenciado das minhas funcoes, porém, sei dizer que aqueles cem sacos de
cimentos foram entregues no almoxarifado da Prefeitura Municipal de Uniao Paulista e, segundo
ouvi dizer, quem foi que recebeu e assinou os canhotos das Notas Fiscais daqueles cem sacos de
cimento foi o SlLVlNHO PAIOLA, que ocupa o cargo de motorista da Prefeitura Municipal, porém,
quando saia o encarregado do setor de almoxarifado, era ele, SILVINHO PAIOLA, quem ficava
tomando conta do setor. Inclusive, posso afirmar que no més de dezembro do ano de 2020 nos
recebemos uma visita do Vereador Leandro, que foi até o almoxarifado da prefeitura municipal de
Uniao Paulista, para conferir aqueles cem sacos de cimento que foram entregues no almoxarifado,
e, naquela conferéncia, ficou constatado que dos 100 (cem) sacos de cimento que foram
adquiridos e entregues no almoxarifado da Prefeitura Municipal, somente estavam la 67 (sessenta
e sete) sacos de cimento, sendo que os outros 33 (trinta e trés) sacos de cimento tomaram outro
destino, que eu n50 sei dizer qual. Posso afirmar que, além da minha pessoa, também trabalharam
comigo na edificacao da obra do Novo Velorio Municipal, o RICARDO WILLIANS, o REGINALDO
CANDIDO e, as vezes, também lam outras pessoas, podendo eu afirmar que ia o ANDRE, o CLEITON
o GUSTAVO, o VANDERLEI, sendo todos estes funcionarios terceirizados pela Prefeitura Municipal.
Pelo que tenho conhecimento, segundo o que nos falaram, quem eram os engenheiros civis que
respondiam pela obra do Novo Velorio Municipal eram o GIAN e também a SIMONE. No que diz
respeito a estrutura de ferragens empregadas na construcao das vigas e das colunas, do Iado
externo do prédio, onde ficam as varandas, posso afirmar que foram utilizadas ferragens em
desconformidade com a seguranca estrutural do prédio. Nesta altura da obra eu nao estava mais
trabalhando la. Contudo, no que diz respeito a estrutura de vigas e colunas da parte interna da
obra, foram realizadas na conformidade com a seguranca do prédio. Inclusive, me recordo que no
dia em que foi realizada uma inspecao, no final do ano de 2020, pelo Vereador Leandro, que
compareceu pessoalmente na obra, foi constatado que nas colunas externas da varanda do prédio,
estavam sendo utilizadas trelicas de metal, a0 invés de serem utilizadas barras de ferro
devidamente amarradas. Naquela ocasiao, eu nao estava atuando na obra, mas sim no cemitério.
Quanto a empresa que foi contratada pela prefeitura municipal de Uniao Paulista, para o fim de
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executar 3 parte de assentamento de pisos, acabamentos, e também pela execucao da parte
externa da obra, dentre ela a construcao das vigas e colunas externas, onde ficam as varandas, é
do municipio de Macaubal, e o PEDRO é a pessoa que respondia como encarregado da referida
empresa. Corn relacéo as madeiras que foram adquiridas e que foram entregues onde encontra-
se a obra do Novo Velorio Municipal, posso dizer que, pelo que fiquei sabendo, se tratam de
eucalipto. Quanto a empresa que forneceu as madeiras que foram entregues no Novo Velo’rio
Municipal de Uniao Paulista, tenho a dizer que se chama MADEIREIRA MADELA, que fica no
municipio de Poloni/SP. Com relacao as obras que foram realizadas no Recinto de Exposicoes e no
Centro Comunitério do municipio de Uniao Paulista, eu n50 tenho conhecimento de nenhuma
informacéo, mesmo por qué eu n50 atuei em nenhuma daquelas obras’.

II - RICARDO VVILLIANS DOS SANTOS, funcionério publico municipal (coveiro)
gue, das folhas 276 as folhas 281, afirmou o seguinte:

’que sou funcionario pL’iblico do municipio de Uniao Paulista, onde exerco o cargo e a funcao de
coveiro neste municipio. Que tomei posse do meu cargo no dia 16 (dezesseis) do més de julho do
ano de 2018, salvo engano. Com relacao as obras do NOVO VELORIO MUNICIPAL, que esté situado
na parte de dentro do Cemitério do Municipio de Uniéo Paulista, tenho a dizer que trabalhei no
local desde as obras de demolicao do antigo necrotério, que estava encravado naquele local, até
o inicio e edificacao da obra do Novo Velorio Municipal. Quanto a obra de edificacao do novo
prédio, tenho a dizer que atuei desde a sua fundacao, construindo as vigas, assentando os blocos,
levantando as paredes, fazendo o contra piso e cobrindo com a laje. N50 sei dizer ao certo, mas
acredito que a area do prédio possui mais ou menos uns 180 metros quadrados de area construida.
No que se refere a quantidade de 700 (setecentos) sacos de cimento, que foram adquiridos pela
Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, para serem empregados na construcao do Novo Velorio
Municipal, posso afirmar que muitos deles foram desviados para outras finalidades que n50 a
construcao do prédio do Novo Velorio Municipal. Inclusive, tenho conhecimento de algumas
calcadas que foram construidas, em frente de casas de moradores do municipio, onde foram
utilizados parte daqueles 700 (setecentos) sacos de cimentos, que foram adquiridos para a
finalidade especifica de construir o prédio do Novo Velorio Municipal. inclusive, posso afirmar que
eu, juntamente com o pedreiro ALEXANDRE, e mais alguns serventes, atuamos pessoalmente, a
mando do entao Fiscal Geral da Prefeitura, de nome TURATl, construindo varias calcadas que ficam
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em frente as casas de pessoas que moram no municipio de Uniao Paulista. Uma das calcadas que
eu me recordo que eu construi, juntamente com o pedreiro ALEXANDRE, foi a calcada do imovel
que, naquela ocasiao, pertencia a0 GALETI que é morador aqui do municipio. Este imovel eu sei
que fica na rua par'alela ao quartel da policia militar de Uniao Paulista, inclusive, sei que fica em
frente da casa onde mora o ANANIAS. De igual forma, além do cimento comprado para ser
empregado na obra do Novo Velorio Municipal, também parte da areia e da pedra que foram
compradas pela municipalidade, para ser utilizada na obra do Novo Velorio Municipal, também
foram desviados para serem empregados na construcao de calcadas de imoveis de moradores aqui
da cidade de Uniao Paulista. Inclusive, na referida calcada da casa do GALETI, além do cimento,
nos também utilizamos pedra e areia que foram comprados pela municipalidade para serem
empregados na obra do Novo Velorio Municipal. Tudo isto, a mando do entao Fiscal Geral da
Prefeitura, o TURATI que, na ocasiao, como dito, ocupava o cargo de Fiscal Geral da Prefeitura
Municipal de Uniao Paulista. Eu posso afirmar que o entao Fiscal Geral da Prefeitura Municipal de
Uniao Paulista, o TURATI, era homem de confianca da entao Prefeita Municipal CLEUSA GUI
MARTINS. Eu posso afirmar que a ordem para que nds utilizassemos parte daquele material
comprado pela municipalidade, para ser empregado a construcao da obra do Novo Velorio
Municipal, desviando a sua finalidade para a construcéo de calcadas, inclusive, 3 calcada do imdvel
do GALETI, partiu do entao Fiscal Geral da Prefeitura, o TURATI, porém, n50 sei dizer se tal
determinacao partiu da Ex prefeita Cleusa Gui Martins ou se 0 TURATI nos passou aquela
determinacao por sua conta e risco. O que é fato é que o TURATI passou aquela determinacao e
nos cumprimos, mesmo porque nos somos subordinados a0 Fiscal Geral da Prefeitura. Eu sei dizer
que alguns dos materiais que foram entregues pela empresa de Macaubal, de propriedade do
Marcelo, foram entregues no local onde fica a obra do Novo Velorio Municipal. Inclusive, nos
utilizavamos a igrejinha existente Ia no cemitério para acondicionar parte daqueles materiais.
Outra parte dos materiais, foram entregues no almoxarifado da Prefeitura Municipal. Eu mesmo
cheguei a receber alguns daqueles materiais que foram entregues Ia na obra, inclusive, me recordo
que cheguei a assinar alguns canhotos de Notas Fiscais. Quanto aos materiais que foram entregues
no almoxarifado da Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, adquiridos pela municipalidade para
serem empregados na obra do Velorio Municipal, eu n50 os recebi, n50 sabendo qual foi o
funcionario que recebeu tais materiais no almoxarifado da prefeitura municipal. Com relacao a
uma quantidade de sacos de cimento que foram guardados no almoxarifado da prefeitura
municipal de Uniao Paulista, os quais foram comprados para serem utilizados nas obras do Novo
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Velorio Municipal, eu posso dizer que tomei conhecimento de que parte daquele cimento sumiu,

n50 sabendo eu dizer a quantidade de sacos que sumiram. Outro fato que eu tomei conhecimento
diz respeito ao piso que foi assentado sobre o contra piso do prédio do Novo Velério. Pelo que

tomei conhecimento, a municipalidade comprou um piso mais refinado, pagando por um piso mais

caro, chamado porcelanato, porém, la no local, aplicado sobre o contra piso do prédio do Novo

Velorio Municipal, nao consta aplicado o piso porcelanato que foi comprado, mas sim um piso

mais simples e mais barato, do tipo ceramica. Pela nocao e pela experiéncia que eu tenho na area

de construgao civil, eu posso afirmar que de forma alguma poderia ser aplicado sobre o contra

piso do prédio do Novo Velério Municipal a quantidade de 400 (quatrocentos) metros quadrados

de piso, até mesmo porque a metragem quadrada de area construida daquele prédio esta muito

abaixo de quatrocentos metros quadrados. Contudo, eu nao sei dizer se houve desvio e, se houve,

para onde foram canalizados os quatrocentos metros quadrados de piso porcelanato adquiridos e

pagos pela municipalidade para serem empregados na obra do Novo Velorio Municipal de Uniao

Paulista. Com relacao a pessoa de MARCELO DE ABREU, eu sei dizer que se trata de um individuo

que se apresentava como sendo o proprietario da empresa que fechou o contrato com a prefeitura

municipal de Uniao Paulista, no que diz respeito a0 fornecimento dos materiais de construcao que

seriam empregados na obra do Novo Velério Municipal. Inclusive, eu mesmo vi 0 tal MARCELO
entregando pessoalmente alguns materiais la no local da obra do Novo Velorio Municipal. Com

relacao ao piso que se encontra aplicado sobre 0 contra piso do prédio do Novo Velorio Municipal,

eu n50 sei dizer se foi o MARCELO que o entregou pessoalmente. Além de mim e do ALEXANDRE,

eu posso dizer que outras pessoas também trabalharam naquela obra. Quanto a demolicao do

prédio do antigo necrotério, além de mim, também trabalhou outros funcionarios de uma empresa

de limpeza, que era terceirizada pela prefeitura municipal de Uniao Paulista. Ja’ quando fomos

trabalhar na construgao do novo prédio, além de mim, também trabalhou o pedreiro ALEXANDRE

e o servente REGINALDO. Depois, na parte do reboque, assentamento de portas e janelas, bem

como a construcao das colunas da parte externa do prédio sei dizer que foi contratada uma
empresa do municipio de Macaubal, chamada ’PV CONSTRUCOES’, cujo responsével é uma pessoa
de nome PEDRO. Com relacao ao assentamento dos pisos, por sobre o contra piso do prédio, sei
dizer que foi uma outra empresa que foi contratada pela prefeitura municipal para proceder com
a aplicacao daquele piso que la se encontra. Eu sei informar que no final do ano passado, foi

realizada uma inspecao na obra do Novo Velorio Municipal, tendo comparecido o Vereador
LEANDRO, acompanhado do Vereador Eleito GUILHERME PERINOTO, quando, entao, foram
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constatadas algumas irregularidades no fragmento externo da obra, ou seja, nas colunas e vigas

da varanda do prédio do Novo Velorio Municipal. Tais irregularidades diziam respeito a parte de

estrutura das ferragens que foram aplicadas nas vigas, as quais comprometiam a seguranca do

prédio. Em razao daquelas constatacoes, e também por forca da divergéncia existente entre o piso

que foi efetivamente aplicado com o piso que foi efetivamente comprado, sei dizer que, a

requerimento do Vereador LEANDRO e do Vereador Eleito GUILHERME PERINO‘ITO, aquela obra

foi paralisada, encontrando-se até hoje parada por conta das irregularidades. Com relacao a

responsabilidade técnica sobre a obra do Novo Velorio Municipal de Uniao Paulista, eu sei dizer

que ficava a cargo da engenheira civil de nome SIMONE, que n50 é daqui do municipio, inclusive,

pouco aparecia la na obra para proceder com as devidas inspecoes. Quem comparecia mais na

obra, era 0 engenheiro civil GEAN. Com relacao as madeiras que foram entregues la no local da

obra do Novo Velorio Municipal, eu nao sei dizer qual foi a empresa que forneceu aquelas

madeiras, mesmo porque eu me encontrava de férias na ocasiao em que as madeiras foram

entregues. Porém, com a experiéncia que eu tenho no ramo de construcao civil, posso afirmar que

aquelas madeiras sao fracas, nao se prestando para se sustentar um telhado como aquele que

estava sendo construido na area externa do prédio do Novo Velério Municipal. No que diz respeito

a estrutura de ferragens empregadas na construcao das vigas e das colunas, do lado externo do

prédio, onde ficam as varandas, posso afirmar que foram utilizadas trelicas de metal, a0 invés de

se empregar ferragens devidamente amarradas. Na minha visao, com a experiéncia que eu tenho

na area da construcao civil, na minha visao o emprego de trelicas de metal na construcao de vigas

que irao sustentar o peso de um telhado, como aquele que estava sendo construido no prédio do

Novo Velorio Municipal, esté em desconformidade com a seguranca estrutural do prédio. Como a

minha funcao é de coveiro do municipio de Uniao Paulista, eu posso afirmar que, inclusive, eu

cheguei a utilizar parte do cimento, da areia e da pedra, que foram comprados pela municipalidade

para serem empregados na construcao do prédio do Novo Velorio Municipal, para a construcao

de tUmulos e carneiras. De igual forma, quem determinou para que eu utilizasse aqueles materiais,

que foram adquiridos pela municipalidade para serem utilizados na construcao da obra do Novo

Velério Municipal, desviando a sua finalidade, para que eu empregasse na construcao de tUmulos

e carneiras do cemitério, também foi o entao Fiscal Geral da Prefeitura, o TURATI. Um outro

detalhe de que eu tenho conhecimento é que la’ dentro do cemitério tinham vérias érvores, de

porte grande e na fase adulta. Eu acredito que aquelas érvores eram do tipo ’pinheiro’. E sei dizer,

também, que uma madeireira, que nao sei apontar o nome, compareceu la no cemitério e cortou
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todas aquelas arvores que la existiam. Depois que foram derrubadas aquelas arvores, elas
acabaram ficando la por algum tempo, nao sabendo eu dizer por quanto tempo. Porém, posso
dizer que quando a madeireira esteve la no cemitério e cortou todas aquelas a’rvores, o prédio do
Novo Velorio Municipal ja estava edificado até a laje. Inclusive, no dia em que a madeireira
compareceu no cemitério e procedeu com a derrubada das arvores, eu me encontrava
trabalhando na obra do Novo Velério Municipal, portanto, eu presenciei o corte daquelas arvores
por parte da madeireira. inclusive, eu sei dizer que o entao Fiscal Geral da Prefeitura, o TURATI,
estava presente no dia em que aquelas arvores foram cortadas pela empresa madeireira e,
portanto, acompanhou toda a derrubada das a’rvores. Outra informacao da qual eu tenho
conhecimento é que foram erguidos alguns fragmentos de muro do cemitério, inclusive, eu mesmo
é que levantei os referidos muros, e, para tanto, nos também utilizamos materiais que foram
comprados para serem empregados na construcao do prédio do Novo Velorio Municipal. De
idéntica forma, quem determinou para que eu pegasse os materiais (blocos, areia e cimento), que
seriam para a utilizacao na construcao do prédio do Novo Velorio Municipal, e utilizasse na
edificacao de alguns fragmentos de muro do cemitério municipal, foi o entao Fiscal Geral da
Prefeitura, o TURATI. Inclusive, eu cheguei a questionar o TURATI, porque a funcao para a qual eu
fui empossado na prefeitura municipal de Uniao Paulista é de coveiro e nao de pedreiro, porém,
como o TURATl era 0 Fiscal Geral de Obras da Prefeitura e eu devia obediéncia a sua pessoa, eu
acabei acatando aquele servico, mesmo porque o muro faz parte do meu trabalho. No que diz
respeito as obras levadas a efeito pela municipalidade no Recinto de Exposicoes e no Centro
Comunitario do municipio de Uniao Paulista, eu n50 tenho conhecimento de nenhuma
informacao, mesmo porque eu nao atuei em nenhuma daquelas obras’.

III - SIMONE CRISTINA DONDA DE PAULA, a época dos fatos funcionéria pfiblica
municipal (engenheira civil responsével pelas obras obieto desta investigacfio
parlamentar) que, das folhas 430 as folhas 436, afirmou o seguinte:

’a depoente é engenheira civil, sendo que no més dejaneiro do ano de 2014 foi nomeada em cargo
comissionado pela entao prefeita do municipio de Uniao Paulista, a senhora MARLI, passando a
ocupar o cargo de Coordenadora do Setor de Obras do municipio de Uniao Paulista, tendo a
depoente permanecido neste cargo até a data do dia 06 (seis) do més de janeiro do ano de 2021,
quando, entao, foi exonerada do cargo pela prefeita atual, a senhora KENDREA ALVES PAPILE
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CAVATAO. Na condicao de Coordenadora do Setor de Obras do municipio de Uniao Paulista, a

depoente relata que era responsével por toda a parte burocratica, alusiva aos convénios que o

municipio firmava com os entes estatais, sendo Estado e Uniao. A depoente elaborava os projetos

das obras, providenciava toda a documentacao necessaria para as assinaturas de tais convénios,

participando, inclusive, de reunioes no municipio de 550 José do Rio Preto, junto a orgaos pUicos

que eram responsaveis em viabilizar a efetivacao dos convénios. A depoente narra que também

fazia parte das suas atribuicoes fiscalizar a execucao das obras pIJblicas que eram edificadas no

municipio de Uniao Paulista, sendo que a execucao propriamente dita ficava sempre a cargo de

empresas terceirizadas pelo Poder Executivo local, empresas estas que se consagravam como

vencedoras dos processos licitatorios. A depoente era responsavel em fiscalizar 0 andamento das

obras, inclusive, procedendo com as medicoes das etapas, providenciando toda a documentacao

necessaria para a liberacao das parcelas junto as instituicoes financeiras que liberavam os recursos

pL’Iicos para o financiamento das obras. A depoente consigna, também, que fazia parte das suas

atribuicoes a emissao de alvaras de construcao, bem como a expedicao de ’habite-se’, no case das

obras em geral que eram edificadas no municipio de Uniao Paulista. Com relacao as obras de

construcao do Novo Velorio Municipal, das obras de reforma e adequacao do recinto de

exposicoes e também das obras de reforma e adequacao do Centro Comunitario de Uniao Paulista,

a depoente nao participou da elaboracao da documentacao de nenhum convénio referente a

execucao destas trés obras. No que diz respeito as obras que foram executadas no Recinto de

Exposicoes de Uniao Paulista, a depoente tem a dizer que nao se tratavam de obras propriamente

ditas, mas sim servicos de manutencao que foram realizados por uma empresa terceirizada,

contratada pela prefeitura municipal de Uniao Paulista. A depoente salienta que somente foi

acionada depois que as obras de manutencao ja estavam em andamento, sendo que a depoente

compareceu no recinto somente para proceder com uma orientacao aos profissionais daquela

empresa terceirizada, cujo nome a depoente nao sabe dizer qual é. Como os servicos que foram

realizados no recinto de exposicoes eram de pequena monta, nao havia a necessidade da

elaboracao antecedente de um projeto para a realizacao das obras de manutencao. De igual

forma, nao foi elaborada nenhuma planilha e nem tampouco um planejamento para a realizacao

daquelas obras de manutencao levadas a efeito no recinto de exposicoes, mesmo porque se

tratavam de servicos de manutencéo, o que dispensa a elaboracao de qualquer planilha ou

planejamento. A depoente, de igual forma, nao procedeu com nenhuma medicao dos servicos

realizados pela empresa terceirizada,. que atuou fornecendo produtos e mao de obra para a
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manutengao do recinto de exposicoes. A depoente n50 sabe dizer quem é que realizou a medicao,

nem tampouco a vistoria de término de servicos, naque|e recinto de exposicoes. No que diz

respeito ao gesso acartonado (forro de gesso), bem como perfil de gesso, a depoente afirma que,

quando esteve em visita no recinto de exposicoes, nao constatou a instalacao de tais itens nas

edificacoes existentes naque|e recinto de exposicoes de Uniao Paulista, em que pese existirem

edificagoes no recinto que comportem a instalacao de tais itens. Questionada a depoente sobre

os itens descritos na Nota Fiscal nL'Jmero 006.287, emitida na data do dia 30/04/2020, pela

empresa OLIVEIRA E CAMPOS RIO PRETO LTDA M.E., CNPJ n. 03.672.001/0001-70, a depoente

pode afirmar que tais itens nao foram aplicados em nenhuma edificacao, nem em nenhum

ambiente do recinto de exposicoes de Uniao Paulista, sendo que nas datas em que a depoente

esteve em visita nas obras de manutencao do recinto de exposicoes n50 encontrou nenhum dos

materiais descritos na aludida Nota Fiscal. De igual forma, questionada a depoente sobre os itens

descritos na Nota Fiscal nomero 000.019, emitida na data do clia 17/12/2020, pela empresa

RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA, de CNPJ n. 31.799.755/0001-21, na qual consta a descricao de 04

(quatro) portoes de entrada, a depoente tem a dizer que desconhece sobre a aplicacao dos 04

(quatro) portoes de metal naque|e recinto de exposicoes, sabendo dizer que apenas um deles foi

efetivamente instalado no recinto. Com relacao ao portao de entrada que foi aplicado no recinto

de exposicoes (o Unico que foi efetivamente aplicado), que fica de frente para a Rua Ricieri Papile,

em Uniao Paulista, a depoente tem a dizer que esteve no local depois da instalacao do referido

portao, no inicio do més de janeiro de 2021, podendo afirmar que sua instalacao estava

completamente fora dos padroes de engenharia e de qualidade, apregoados pela boa técnica de

engenharia civil, inclusive, 3 depoente pode afirmar que reprova a forma com a qual aquele portéo

foi aplicado naque|e muro do recinto de exposicoes. A depoente tern conhecimento de que estava

previsto para serem instaladas algumas portas de metal nos banheiros masculino e feminino,

todavia, a depoente n50 sabe dizer se tais portas foram efetivamente aplicadas ou n50. A

depoente salienta, também, que a empresa terceirizada procedeu com um ajuste no portao da

entrada principal de pessoas, existente no recinto de exposicoes, portao aquele que era antigo e

que ja existia no local, realizando, apenas, alguns ajustes e, se fosse o caso, alguma

complementacao. Em relacao aos corrimoes que foram fixados nos degraus da arquibancada do

recinto de exposicoes, a depoente tem a dizer que passou aos funcionarios da empresa

terceirizada, que estavam realizando a aplicacao daqueles corrimoes na escadaria da
arquibancada, todas as recomendagées de seguranga, conforme preconizado pelo corpo de

Vl i.k;/
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bombeiros. Porém, como a depoente foi exonerada do seu cargo pl’Jblico logo na primeira semana
do més de janeiro de 2021, nao chegou a ver a instalacao dos corrimoes concluida, acreditando,
porém, que, se a empresa terceirizada seguisse as recomendacoes passadas pela depoente, tais

corrimoes ficariam dentro das normas de seguranca e de qualidade. Com relacao as obras de

reforma e manutencao do Centro Comunitério de Uniao Paulista, a depoente tern conhecimento

apenas que seriam realizadas algumas manutengoes no forro de pvc daquele prédio, porém,

desconhece o valor que seria gasto e nem tampouco sabe dizer quais itens foram comprados pela

municipalidade para serem aplicados naquele prédio. A depoente afirma que n50 esteve, em
nenhum momento, em visita de inspecao naquele prédio do centro comunitério de Uniao Paulista,
mesmo porque a empresa contratada pelo poder pL’iblico municipal para realizar aquelas obras de

manutencao nao tinha um horario previamente agendado para que a depoente pudesse

comparecer no local para vistoriar. Ainda em relacao as obras de manutencao do Centro

Comunitario de Uniao Paulista, também nao foi realizada nenhuma planilha, nem planejamento

de gastos, mesmo porque nao houve nenhuma solicitacao da entao chefe do poder executivo,

CLEUSA GUI MARTINS, neste sentido. Com relacao a aquisicao de jogos de mesas e cadeiras para

0 Centro Comunitario de Uniao Paulista, a depoente nao tem conhecimento. No que diz respeito

as obras de construcao do novo velorio municipal, a depoente tem a dizer que foi por ela elaborado
um projeto arquiteténico, bem como um levantamento para a aquisicao de materiais que seriam

adquiridos para serem aplicados na edificacéo daquela obra. Referido projeto foi assinado pela

depoente, na condicao de engenheira civil e responsavel técnico. Na elaboracao do projeto e

levantamento dos materiais, a depoente ressalta que nao atuou sozinha, tendo outros

colaboradores atuando conjuntamente com a depoente. A depoente afirma que houve a

construcao de um projeto arquitetonico, todavia, nao houve a elaboracao de um projeto

estrutural, que contemplasse os calculos estruturais da obra, a exemplo das ferragens que

deveriam ser empregadas na construcao do prédio, havendo apenas a descricao de quais

especificacoes, na relacao de materiais, das ferragens que deveriam ser adquiridas pelo poder

pL’Jblico municipal para serem empregados na edificacao da obra. Neste momento é exibido pelo

Presidente da Comissao Especial de lnquérito, os documentos intitulados ’LIVRO DE

OCORRENCIAS’, que foram analisados pela depoente, tendo ela reconhecido como sendo de sua

Iavra e confeccao, bem como reconhecendo sua assinatura ao final. Ressalta a depoente que tais

documentos nao se tratam de medicoes de etapas da obra, afirmando a depoente que nao foi

realizada por ela nenhuma medicao. Perguntado a depoente se ela tem conhecimento de alguma
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pessoa, funcionério pUblico ou n50, que realizava as medicoes das etapas da obra, respondeu que

n50 tem conhecimento de nenhuma pessoa, funcionério pUblico ou n50, que realizou as medicoes

das etapas da obra, n50 sabendo dizer, inclusive, como eram atestadas as conclusoes das etapas

da obra do novo velorio municipal, n50 sendo do conhecimento da depoente, tampouco, qual foi

a empresa que foi contratada pela entao prefeita municipal CLEUSA GUI MARTINS para realizar a

edificacao do prédio do novo velorio municipal. Com relacéo ao acompanhamento da evolucao

das etapas da edificacao do prédio do novo velério municipal, a depoente afirma que foi

contratado pela entao prefeita municipal, CLEUSA GUI MARTINS, uma pessoa, de prenome GEAN,

para que procedesse com o acompanhamento daquela obra, uma vez que as demandas no setor

da depoente estavam grandes. Neste momento é apresentado para a depoente um documento,

sendo uma declaragao, firmada pela ex-prefeita CLEUSA GUI MARTINS, datada de 09 (nove) de

marco de 2020, onde ela nomeia como Chefe do Departamento de Obras e Servicos Urbanos a

pessoa de nome GIAN CARLO DA SILVA. A depoente tem a dizer que acredita que este

Departamento de Obras e Servicos Urbanos nao era 0 departamento do qual fazia parte 3

depoente, acreditando tratar-se de um departamento afeto 305 services de manutengao das obras

do municipio. Corn relacao a essa pessoa de nome GIAN CARLO DA SILVA, a depoente afirma que

era ele quem acompanhava mais constantemente a evolucéo das etapas da obra do novo velério

municipal, sendo que a depoente também frequentava a obra, porém, n50 de maneira téo

frequente como frequentava a pessoa de GIAN CARLOS DA SILVA. Pelo que a depoente tem

conhecimento, a pessoa de nome GIAN CARLO DA SILVA possui formacao académica de

engenheiro civil, porém, ele nao foi contratado pela entao prefeita CLEUSA GUI MARTINS para

exercer a referida funcao. Com relacao as vigas externas do prédio em construcao, do novo velério

municipal, a depoente tern a dizer que, no dia 17 de dezembro de 2021, uma quinta feira, na parte

da tarde, ocasiéo em que a depoente se encontrava trabalhando em sua sala, no interior da

prefeitura municipal, compareceram as pessoas do vereador em exercicio LEANDRO, do vereador

eleito GUILHERME e da pessoa de nome GENILSON. A depoente narra que LEANDRO e GENILSON

de dirigiram a depoente em tom de voz alta, de forma desrespeitosa, dizendo para a depoente

que as vigas, que estavam sendo construidas na érea externa da obra do novo velorio municipal,

estavam em desconformidade com a seguranca do prédio, uma vez que os pedreiros estavam

utilizando trelicas ao invés de utilizarem ferros mais grossos, devidamente amarrados por arame.

A depoente quer deixar consignado ern seu depoimento que nao concordou com a forma
desrespeitosa com que foi tratada em sua sala. Todavia, diante daquele questionamento que Ihe
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fizeram aquelas pessoas, de imediato a depoente tomou destino até a obra do novo velorio

municipal, para o fim de proceder com uma inspecao na obra. Chegando la, a depoente fez contato

com o pedreiro que estava trabalhando naquelas vigas, tendo a depoente questionado o tal

pedreiro do por que de estarem sendo utilizadas trelicas naquele vigamento externo, ao invés de

utilizarem as ferragens mais reforcadas, amarradas por arame. Segundo a depoente, o pedreiro

Ihe respondeu que estavam utilizando trelicas porque n50 tinham a ferragem apropriada ali na

obra. A depoente, entao, de imediato, passou a ordem para que fosse paralisada a obra, o que foi

feito. A depoente narra que, inclusive, foi procurada pela policia, na ocasiao do ocorrido, tendo a

policia Ihe perguntado sobre a ocorréncia daquele fato. A depoente reconhece que, de fato, n50

5e deve utilizar trelicas de metal para se construir uma viga, onde ira descansar um telhado, uma

vez que compromete a seguranca das pessoas e do proprio imovel. Quanto ao nome do pedreiro

com quem manteve contato, a depoente n50 se recorda do seu nome. A depoente quer consignar

que apenas uma viga havia sido iniciada na construcao, por parte daquela empresa terceirizada,

utilizando as trelicas. Tao logo a depoente compareceu na obra, ja’ deu ordem para que fossem

paralisados os trabalhos. Diante daquela irregularidade constatada pela depoente, na semana

seguinte, ela foi até o CREA (Conselho Regional de Engenharia), tendo se consultado com os

técnicos daquele Conselho, apos o qué a depoente emitiu uma notificacao, enderecada a entao

prefeita municipal, CLEUSA GUI MARTINS, descrevendo toda aquela irregularidade constatada

pela depoente, notificando a entao prefeita a adotar as medidas corretivas cabiveis, visando sanar

aquelas irregularidades. A depoente, inclusive, naquela sua notificagéo, informou a entao prefeita

que estaria dando baixa nas ART’s (Anotacoes de Responsabilidade Técnica), emitidas pela

depoente, para a fiscalizacao daquela obra. Que apos a depoente notificar a entao prefeita CLEUSA

GUI MARTINS, procedeu com a efetlva baixa na ART n. 28027230200490978 e na ART n.

28027230201607120, que se referiam a fiscalizacao da obra do novo velorio municipal de Uniao

Paulista. No que tange a empresa terceirizada, que foi contratada pela entéo prefeita CLEUSA GUI

MARTINS, para a execucao das obras do prédio do novo velorio municipal, a depoente afirmar que

n50 foram entregues as devidas ART’s, por parte daquela empresa terceirizada, no setor de

engenharia da prefeitura. Com relacao ao piso que foi comprado pela entao prefeita municipal,

CLEUSA GUI MARTINS, para ser aplicado sobre o contrapiso do prédio do novo velorio municipal,

a depoente tem a dizer que havia ficado alinhado com a entao prefeita CLEUSA, que o piso a ser

comprado seria o porcelanato. A depoente sabe dizer que, naquele dia 17 de dezembro de 2020,

quando foi realizar a inspecao na obra do novo velorio, quando flagrou a utilizacao das trelicas na
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construcao de uma das vigas, existia um piso descarregado no local, porém, nao sabe dizer 5e era

porcelanato ou ceramica. Com relacao a metragem quadrada da area total de contrapiso, sobre o
qual seria assentado o piso de acabamento, posso afirmar que somava 252,56 metros quadrados

de area total, jé incluindo a varanda. A depoente nao sabe informar a quantidade total de piso que

foi comprada pela prefeitura municipal. A depoente n50 tem conhecimento do fato de que sacos

de cimento foram desviados para a construcao de calcadas de moradores do municipio. A
depoente afirma que fez um calculo quantitativo de sacos de cimento, que seriam necessarios para

construir aquele prédio do novo velorio municipal de Uniao Paulista, podendo afirmar, na condicao

de engenheira civil responsavel por referido calculo, que a quantidade total de sacos de cimento

necessaries para a edificacao completa daquele prédio do novo velorio municipal é de 400

(quatrocentos) sacos de cimento. Com relacao as madeiras que foram adquiridas pela entao

prefeita municipal, CLEUSA GUI MARTINS, para a construcao do telhado do prédio do novo velorio

municipal, a depoente tem a dizer que acredita ser eucalipto, n50 tendo certeza, porém, pode
afirmar que eucalipto n50 é a madeira mais adequada para ser empregada para sustentar

telhados’.

De idéntica forma, foram ouvidas as seguintes pessoas juridicas,»por intermédio dos seus
representantes legais, que constam como emitentes de Notas Fiscais de fornecimento de

produtos, destinados as obras investigadas, firrnando, pois, contrato de fornecimento com

a entao gestora publica CLEUSA GUI MARTINS:

IV — ABREU E BERNARDO ELETRICA E PARAFUSOS LTDA, pessoa iuridica de

direito privado, inscrita no CNPI sob o n. 31.306.704/0001-10, representada, nos termos

do seu contrato social, pela pessoa do senhor MARCELO DE ABREU que, das folhas

582 as folhas 600, afirmou o seguinte:

’o depoente é socio proprietario da empresa ABREU E BERNARDO
ELETRICA E PARAFUSOS LTDA, cuja sede fica atual o depoente nao se recorda exatarnente o
enderego, mas sabe dizer que fica em um prédio onde ficava o antigo Mini Box Garcia, a0 passo

que o endereco anterior o depoente sabe dizer que ficava na Rua Carmo Buissa, sendo que o
nfimero do prédio o depoente nao se recorda, porém, sabe dizer que fica ao lado do Auto Posto
Horta, no municipio de Macaubal/ SP. Cientificado dos fatos objetos desta apuracao, em especial
o Pregao Presencial n. 13/2020, certame este que a empresa de propriedade do depoente sagrou-
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se vencedora, o depoente passou a responder as perguntas que lhe foram formuladas pelos
integrantes desta Comissao Especial de Inquérito. Com relacao aos materiais que foram
efetivamente vendidos pela empresa do depoente a Prefeitura Municipal do Municipio de Uniao
Paulista, constantes das seguintes Notas Fiscais:

Com relacao a Nota Fiscal de numero 000215, série 001, emitida pela
empresa do depoente na data de 23/12/2020, no valor de R$ 7600,00, a qual versa sobre a venda
e entrega de duas portas de Vidro incolor de trés folhas grandes, inserta as folhas 465 dos presentes
autos, cujo conteudo foi dado vistas ao depoente, o depoente confirma que tais itens foram
vendidos a prefeitura municipal de Uniao Paulista e que foram entregues na obra do novo velorio
municipal de Uniao Paulista, em maos, tendo recebido e conferido os itens da Nota Fiscal, a pessoa

de nome ANTONIO TURATI NETO, sabendo o depoente dizer que ANTONIO TURATI NETO, a
época dos fatos, era 0 fiscal da Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, sendo que o senhor
ANTONIO TURATI NETO nao assinou o canhoto da mencionada Nota Fiscal. O depoente sabe
dizer que foi ele mesmo (depoente) quem entregou os materiais constantes da aludida Nota Fiscal.

Com relacao a Nota Fiscal de numero 000114, série 001, emitida pela
empresa do depoente na data de 04/09/2020, no valor de R$ 4165,00, a qual versa sobre a venda
e entrega de 350 (trezentos e cinquenta) pacotes de liga para massa Itau de 20 Kg, inserta as folhas
466 dos presentes autos, cujo conteudo foi dado vistas ao depoente, o depoente confirma que tais
itens foram vendidos a prefeitura municipal de Uniao Paulista e que foram entregues na Prefeitura
Municipal de Uniao Paulista, em maos, tendo recebido e conferido os itens da Nota Fiscal, a pessoa
de nome ANTONIO TURATI NETO, sabendo o depoente dizer que ANTONIO TURATI NETO, a

época dos fatos, era 0 fiscal da Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, sendo que o senhor
ANTONIO TURATI NETO nao assinou o canhoto da mencionada Nota Fiscal. O depoente sabe

dizer que foi a empresa VOCICAL, cuja sede fica na cidade de Votuporanga/SP, que procedeu
com a entrega dos itens na Prefeitura de Uniao Paulista. O depoente esclarece que sua empresa
comprou da empresa VOCICAL os itens constantes da Nota Fiscal 114, uma vez que a VOCICAL
é uma empresa Distribuidora.

Com relacao a Nota Fiscal de numero 000115, série 001, emitida pela
empresa do depoente na data de 04/ 09/ 2020, no valor de R$ 1888,00, a qual versa sobre a venda
e entrega de novecentos metros de cabo flexivel 1,5 mm azul e sete rolos de cabo flex 2,5mm AZ

(cada rodo contendo cem metros), inserta as folhas 467 dos presentes autos, cujo conteudo foi dado
vistas ao depoente, o depoente confirma que tais itens foram vendidos a prefeitura municipal de
Uniao Paulista e que foram entregues na obra do novo velério municipal de Uniao Paulista, em
maos, tendo rccobido e conferido ()s itens da Nota Fiscal, a pessoa de nome ANTONIO TURATI
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NETO, sabendo o depoente dizer que ANTONIO TURATI NETO, a época dos fatos, era 0 fiscal da
Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, sendo que o senhor ANTONIO TURATI NETO nao
assinou o canhoto da mencionada Nota Fiscal. O depoente sabe dizer que foi o irmao dele, de nome
MARCOS DE ABREU (que é funcionario da empresa do depoente) quem entregou os materiais
constantes da aludida Nota Fiscal.

Com relacao a Nota Fiscal de numero 000116, série 001, emitida pela
empresa do depoente na data de 04/09/2020, no valor de R$ 1870,00, a qual versa sobre a venda
e entrega de cento e setenta pecas de arame recozido n 18 Gerdau, inserta as folhas 468 dos
presentes autos, cujo conteudo foi dado vistas ao depoente, o depoente confirma que tais itens
foram vendidos a prefeitura municipal de Uniao Paulista e que foram entregues na obra do novo
velério municipal de Uniao Paulista, em maos, tendo recebido e conferido os itens da Nota Fiscal,
a pessoa de nome ANTONIO TURATI NETO, sabendo o depoente dizer que ANTONIO TURATI
NETO, a época dos fatos, era 0 fiscal da Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, sendo que o senhor
ANTONIO TURATI NETO nao assinou o canhoto da mencionada Nota Fiscal. O depoente sabe
dizer que foi ele mesmo (depoente) quem entregou os materiais constantes da aludida Nota Fiscal.

Com relacao a Nota Fiscal de nfimero 000117, série 001, emitida pela
empresa do depoente na data de 04/09/2020, no valor de R$ 2848,00, a qual versa sobre a venda
e entrega de dezesseis pecas de vedacit balde — 18 litros, inserta as folhas 469 dos presentes autos,
cujo conteudo foi dado vistas ao depoente, o depoente confirma que tais itens foram vendidos a
prefeitura municipal de Uniao Paulista e que foram entregues na obra do novo velério municipal
de Uniao Paulista, em maos, tendo recebido e conferido os itens da Nota Fiscal, a pessoa de nome
ANTONIO TURATI NETO, sabendo o depoente dizer que ANTONIO TURATI NETO, a época

dos fatos, era 0 fiscal da Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, sendo que o senhor ANTONIO
TURATI NETO nao assinou o canhoto da mencionada Nota Fiscal. O depoente sabe dizer que foi
ele mesmo (depoente) quem entregou os materiais constantes da aludida Nota Fiscal.

Com relacao a Nota Fiscal de numero 000118, série 001, emitida pela
empresa do depoente na data de 04/09/2020, no valor de R$ 1018,50, a qual versa sobre a venda
e entrega de cento e cinco barras de vergalhao 12m CA60 4,2m Gerdal, inserta as folhas 470 dos
presentes autos, cujo conteudo foi dado vistas ao depoente, o depoente confirma que tais itens
foram vendidos a prefeitura municipal de Uniao Paulista e que foram entregues na obra do novo
velorio municipal de Uniao Paulista, em maos, tendo rece‘oido e conferido os itens da Nota Fiscal,
a pessoa de nome ANTONIO TURATI NETO, sabendo o depoente dizer que ANTONIO TURATI
NETO, a época dos fatos, era 0 fiscal da Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, sendo que o senhor
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ANTONIO TURATI NETO nao assinou o canhoto da mencionada Nota Fiscal. O depoente sabe
dizer que foi ele mesmo (depoente) quem entregou os materiais constantes da aludida Nota Fiscal.

Com relacao a Nota Fiscal de numero 000119, série 001, emitida pela

empresa do depoente na data de 04/ 09/ 2020, no valor de R$ 5704,00 a qual versa sobre a venda e
entrega de vinte e trés pecas de neutrol balde 18 litros, inserta as folhas 471 dos presentes autos,
cujo conteudo foi dado vistas ao depoente, o depoente confirma que tais itens foram vendidos a
prefeitura municipal de Uniao Paulista e que foram entregues na obra do novo velorio municipal
de Uniao Paulista, em maos, tendo recebido e conferido os itens da Nota Fiscal, a pessoa de nome

ANTONIO TURATI NETO, sabendo 0 depoente dizer que ANTONIO TURATI NETO, a época
dos fatos, era 0 fiscal da Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, sendo que o senhor ANTONIO
TURATI NETO nao assinou o canhoto da mencionada Nota Fiscal. O depoente sabe dizer que foi
ele mesmo (depoente) quem entregou os materiais constantes da aludida Nota Fiscal.

Com relacao a Nota Fiscal de numero 000120, série 001, emitida pela
empresa do depoente na data de 04/ 09/ 2020, no valor de R$ 7.110,00, a qual versa sobre a venda
e entrega de noventa pecas (noventa metros cubicos) de areia fina lavada branca, inserta as folhas
472 dos presentes autos, cujo conteudo foi dado vistas ao depoente, o depoente confirma que tais
itens foram vendidos a prefeitura municipal de Uniao Paulista e que foram entregues na obra do
novo velorio municipal de Uniao Paulista, em maos, tendo recebido e conferido os itens da Nota
Fiscal, a pessoa de nome ANTONIO TURATI NETO, sabendo o depoente dizer que ANTONIO
TURATI NETO, a época dos fatos, era 0 fiscal da Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, sendo
que o senhor ANTONIO TURATI NETO nao assinou o canhoto da mencionada Nota Fiscal. O
depoente sabe dizer que sua empresa comprou 0 material constante da Nota Fiscal de numero
000120 do ’LUIZINI—IO’ de Uniao Paulista e que foi eIe mesmo (LUIZINI—IO) quem realizou a
entrega do material, na obra do novo velorio municipal.

Com relacao a Nota Fiscal de numero 000121, série 001, ernitida pela

empresa do depoente na data de 04/ 09/ 2020, no valor de R$ 7110,00, a qual versa sobre a venda
e entrega de noventa pecas (noventa metros cubicos) de areia fina lavada branca, inserta as folhas
473 dos presentes autos, cujo conteudo t'oi dado vistas ao depoente, o depoente confirma que tais
itens foram vendidos a prefeitura municipal de Uniao Paulista e que foram entregues na obra do
novo velorio municipal de Uniao Paulista, em maos, tendo recebido e conferido os itens da Nota
Fiscal, a pessoa de nome ANTONIO TURATI NETO, sabendo o depoente dizer que ANTONIO
TURATI NETO, a época dos fatos, era 0 fiscal da Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, sendo
que o senhor ANTONIO TURATI NETO nao assinou o canhoto da mencionada Nota Fiscal. O
depoente sabe dizer que sua omprosa comprou 0 material constante da Nota Fiscal do nfimero
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000121 do ’LUIZINI-IO’ de Uniao Paulista e que foi ele mesmo (LUIZINI—IO) quem realizou a

entrega do material, na obra do novo velorio municipal. Com relacao ao fato de a empresa do

depoente ter emitido duas Notas Fiscais, cada qual contendo o mesmo item (areia fina lavada

branca), a mesma quantidade (noventa metros cubicos), com o mesmo valor unitario (R35 79,00) e
mesmo valor total (R$ 7,110,00), o depoente esclarece que deve-se ao fato de sua impressora nao

processar valores maiores que RS 9999,99 (nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa
e nove centavos), razao pela qual fracionou a venda em duas‘ Notas Fiscais.

Com relacao a Nota Fiscal de numero 000122, série 001, ernitida pela
empresa do depoente na data de 04/09/2020, no valor de R$ 1440,00 a qual versa sobre a venda e

entrega cinco pecas do item porta p/ verniz angelim 80x3.5x2.10 com batente 80x14, inserta as

folhas 474 dos presentes autos, cujo conteudo foi dado vistas ao depoente, o depoente confirma

que tais itens foram vendidos a prefeitura municipal de Uniao Paulista e que foram entregues na

obra do novo velorio municipal de Uniao Paulista, em maos, tendo recebido e conferido os itens

da Nota Fiscal, a pessoa de nome ANTONIO TURATI NETO, sabendo o depoente dizer que

ANTONIO TURATI NETO, a época dos fatos, era 0 fiscal da Prefeitura Municipal de Uniao

Paulista, sendo que o senhor ANTONIO TURATI NETO nao assinou o canhoto da mencionada

Nota Fiscal. O depoente sabe dizer que foi ele mesmo (depoente) quem entregou os materiais

constantes da aludida Nota Fiscal. I ' '.
Com relacao a Nota Fiscal de numero 000200, série 001, emitida pela

empresa do depoente na data de 10/ 12/ 2020, no valor de R$ 3919,60, a qual versa sobre a venda

e entrega dos seguintes itens: I -- argamassa externa ACII quartz 20 kg, quantidade de 110 pacotes;

II — adaptador soldavel curto 32mm tigre c/anel, quantidade 01 peca; III - conduite corrugado

amarelo 3/4 c/ com tram, quantidade de 500 pecas; IV — ioelho soldavel 45x25mm tigre, quantidade

15 pecas; V — joelho soldével 90x32mm tigre, quantidade 01 peca; VI - caixa luz eletroduto amarela

4x2 tram, quantidade 31 pecas; VII — joelho 90 Sold. 25mm tigre, quantidade de 35 pecas; VIII —

luva sold 25mm tig, quantidade de 30' pecas; IX — joelho 90 azul latao 25mm x 1/2, quantidade 25

pecas; X — joelho 45 esgoto secundario 40 mm tigre, quantidade de 06 pecas; XI - joelho 45 esgoto

100mm tig, quantidade de 04 pecas; XII ~- joelho 90 esgoto com anel IF. 40mm tigre, quantidade de

06 pecas; XIII — joelho 90 esgoto secundario 40mm tigre, quantidade de 10 pecas; XIV — joelho 90

esgoto 10mm tigre, quantidade de 06 peg-as; XV -' juncao simples esgoto 100x40mm tig, quantidade

de 03 pecas; XVI - juncao simples esgoto 100 x 100 mm tigre, quantidade de 03 pecas; XVII - luva

simples esgoto secundario tigre 40mm, quantidade do 06 pecas; XVIII - luva simples esgoto 10 mm

tigre, quantidade de 10 pecas; XIX -- eletroduto corrugado leve tram 1 50m, quantidade 05 rolos;
XX — adaptador AA flange E REG 25 x 3/4 tigre, quantidade 01 peca; XXI — adaptador AA flange e
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anel 32 x c reg tig, quantidade 01 peca; XXII — adaptador AA flange E Reg 50 X 1.1/2 T, quantidade
01 peca; inserta as folhas 475 e 476 dos presentes autos, cujo conteudo foi dado vistas ao depoente,

o depoente confirma que tais itens foram vendidos a prefeitura municipal de Uniao Paulista e que
foram entregues na obra do novo velOrio municipal de Uniao Paulista, em maos, tendo recebido e
conferido 05 items da Nota Fiscal, a pessoa de nome ANTONIO TURATI NETO, sabendo o
depoente dizer que ANTONIO TURATI NETO, a época dos fatos, era 0 fiscal da Prefeitura
Municipal de Uniao Paulista, sendo que o senhor ANTONIO TURATI NETO nao assinou o
canhoto da mencionada Nota Fiscal. O depoente sabe dizer que foi ele mesmo (depoente) quem
entregou os materiais constantes da aludida Nota Fiscal.

Com relacao a Nota Fiscal de numero 000201, série 001, emitida pela
empresa do depoente na data de 11/12/2020, no valor de RES 3997,50 a qual versa sobre a venda e
entrega do item coralar ACR 18 litros palha 5202339, quantidade de 25 latas, inserta as folhas 477
dos presentes autos, cujo conteudo foi dado vistas ao depoente, o depoente confirma que tais itens
foram vendidos a prefeitura municipal de Uniao Paulista e que foram entregues na obra do novo
velorio municipal de Uniao Paulista, em maos, tendo recebido e conferido os itens da Nota Fiscal,
a pessoa de nome ANTONIO TURATI NETO, sabendo o depoente dizer que ANTONIO TURATI
NETO, a época dos fatos, era 0 fiscal da Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, sendo que o senhor
ANTONIO TURATI NETO nao assinou o canhoto da mencionada Nota Fiscal. O depoente sabe
dizer que foi ele mesmo (depoente) quem entregou os materiais constantes da aludida Nota Fiscal.

Com relacao a Nota Fiscal de numero 000199, série 001, emitida pela
empresa do depoente na data de 10/ 12/ 2020, no valor de R35 550,00 a qual versa sobre a venda e
entrega do item tubo soldavel NBR 564832mm tigre, quantidade de 10 barras, inserta as folhas 478
dos presentes autos, cujo conteudo foi dado vistas ao depoente, o depoente confirma que tais itens

forarn vendidos a prefeitura municipal de Uniao Paulista e que foram entregues na obra do novo
velério municipal de Uniao Paulista, em maos, tendo recebido e conferido os itens da Nota Fiscal,
a pessoa de nome ANTONIO TURATI NETO, sabendo o depoente dizer que ANTONIO TURATI
NETO, a época dos fatos, era 0 fiscal da Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, sendo que o senhor
ANTONIO TURATI NETO nao assinou o canhoto da mencionada Nota Fiscal. O depoente sabe
dizer que foi ele mesmo (depoente) quem entregou os materiais constantes da aludida Nota Fiscal.

Com relacao a Nota Fiscal de numero 000209, série 001, emitida pela
empresa do depoente na data de 15/12/ 2020, no valor de R$ 5345,25, a qual versa sobre a venda
e entrega do seguintes itens: I - barra galvanizada apoio 80 CM, quantidade de 04 pecas; Il — plafom
foxlux simples SOQ Porc BR, quantidade de 25 unidades; III - coralar ACR 18 litros branco gelo
5202281, quantidade do 25 latas; IV — disjuntor din unipolar 10A VVEG 1007640, quantidade de 02
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unidades; V — disjuntor din unipolar 20d WEG 1007642, quantidade 02 unidades; VI — disjuntor din
unipolar 63a WEG 1007 646, quantidade 01 unidade; VII — interruptor DR WEG bipolar 63 amperes
13979315, quantidade 01 unidade; VIII - GAB ACO Venus flat 3G 1171mm BR mom c pia e valvula,
quantidade 01 unidade, inserta as folhas 479 dos presentes autos, cujo conteudo foi dado vistas ao
depoente, o depoente confirma que tais itens foram vendidos a prefeitura municipal de Uniao
Paulista e que foram entregues na obra do novo velério municipal de Uniao Paulista, em maos,
tendo recebido e conferido os itens da Nota Fiscal, a pessoa de nome ANTONIO TURATI NETO,
sabendo o depoente dizer que ANTONIO TURATI NETO, a época dos fatos, era 0 fiscal da
Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, sendo que o senhor ANTONIO TURATI NETO nao

assinou o canhoto da mencionada Nota Fiscal. O depoente sabe dizer que foi ele mesmo (depoente)
quem entregou os materiais constantes da aludida Nota Fiscal.

Com relacao a Nota Fiscal de numero 000174, série 001, emitida pela
empresa do depoente na data de 05/ 111/ 2020, no valor de R$ 5446,00, a qual versa sobre a venda
e entrega do item lage eps ti — r 1210x330x70mm premoldada, quantidade de 140 pecas, inserta as
folhas 480 dos presentes autos, cujo conteudo foi dado vistas ao depoente, o depoente confirma
que tais itens foram vendidos a prefeitura municipal de Uniao Paulista e que foram entregues na
obra do novo veIOrio municipal de Uniao Paulista, em maos, tendo recebido e conferido os itens
da Nota Fiscal, a pessoa de nome ANTONIO TURATI NETO, sabendo o depoente dizer que
ANTONIO TURATI NETO, a época dos fatos, era 0 fiscal da Prefeitura Municipal de Uniao
Paulista, sendo que o senhor ANTONIO TURATI NETO nao assinou o canhoto da mencionada
Nota Fiscal. O depoente sabe dizer que foi ele mesmo (depoente) quem entregou os materiais
constantes da aludida Nota Fiscal.

Com relacao a Nota Fiscal de numero 000180, série 001, emitida pela
empresa do depoente na data de 12/ 11/2020, no valor de R$ 178,50, a qual versa sobre a venda e
entrega do item fita veda rosca 12mm x 50 tigre, quantidade de 15 pecas, inserta as folhas 481 dos

presentes autos, cujo conteudo foi dado vistas a0 depoente, o depoente confirma que tais itens
foram vendidos a prefeitura municipal de Uniao Paulista e que foram entregues na obra do novo
velério municipal de Uniao Paulista, em maos, tendo recebido e conferido os itens da Nota Fiscal,
a pessoa de nome ANTONIO TURATI NETO, sabendo o depoente dizer que ANTONIO TURATI
NETO, a época dos fatos, era 0 fiscal da Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, sendo que o senhor
ANTONIO TURATI NETO nao assinou o canhoto da mencionada Nota Fiscal. O depoente sabe
dizer que foi e10 mesmo (depoente) quem entregou os materiais constantes da aludida Nota Fiscal.

Com relacao a Nota Fiscal de numero 000179, série 001, emitida pela
empresa do dcpocntc na data do 12/11/2020, no valor do R$ 7657,00 a qual versa sobre a venda e
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entrega dos seguintes itens: I - vitro caixilho 4 folhas 1,20 x 1m x 140 quadric, quantidade de 04
pecas; II — veneziana o folhas 1,5 x 1 x 140 qua, quantidade de 02 pecas; III — maxim—ar caixilho 800
x 600 x 140 quadriculado CR, quantidade 03 pecas; IV - vitro caixilho 4 folhas 2 metros x 1 x 140
quadric, quantidade 5 pecas, inserido as folhas 482 dos presentes autos, cujo conteudo foi dado
vistas ao depoente, o depoente confirma que tais itens foram vendidos a prefeitura municipal de
Uniao Paulista e que foram entregues na obra do novo velério municipal de Uniao Paulista, em
maos, tendo recebido e conferido os itens da Nota Fiscal, a pessoa de nome ANTONIO TURATI
NETO, sabendo o depoentc dizer que ANTONIO TURATI NETO, a época dos fatos, era 0 fiscal da
Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, sendo que o senhor ANTONIO TURATI NETO n50
assinou o canhoto da mencionada Nota Fiscal. O depoente sabe dizer que foi ele mesmo (depoente)
quem entregou os materiais constantes da alu dida Nota Fiscal.

Com relacao a Nota Fiscal de numero 000134, série 001, emitida pela
empresa do depoente na data de 01/ 10/ 2020, no valbr de R$ 8000,00 a qual versa sobre a venda e
entrega do item telha portuguesa Buritama UN, quantidade de 5.000 pecas, inserta as folhas 483
dos presentes autos, cujo conteudo foi dado vistas ao depoente, o depoente confirma que tais itens
foram vendidos a prefeitura municipal de Uniao Paulista e que foram entregues na obra do novo
velério municipal de Uniao Paulista, em maos, tendo recebido e conferido 05 items da Nota Fiscal,
a pessoa de nome ANTONIO TURATI NETO, sabendo o depoente dizer que ANTONIO TURATI
NETO, a época dos fatos, era 0 fiscal da I’refcitura Municipal de Uniao Paulista, sendo que o senhor

ANTONIO TURATI NETO nao assinou o canhoto da mencionada Nota Fiscal. O depoente sabe
dizer que foi ele mesmo (depoente) quem entregou os materiais constantes da aludida Nota Fiscal.

Com relaca'o a Nota Fiscal de numero 000139, série 001, emitida pela
empresa do depoente na data de 01 / 10/ 2020, no valor de R$ 3300,00, a qual versa sobre a venda
e entrega do item tijolo po de mico, qu'antidadc de 10.000 pecas, inserta as folhas 484 dos presentes
autos, cujo conteudo foi dado vistas so depocnte, o depoente confirma que tais itens foram
vendidos a prefeitura municipal de Unify; Paulista e que foram entregues na obra do novo velério
municipal de Uniao Paulista, em 111005., ixndo recebido c- cOnferido os itens da Nota Fiscal, a pessoa
de nome ANTONIO TURATI NETO, dab-undo o depoente dizer que ANTONIO TURATI NETO, a
época dos fatos, era 0 fiscal da Prefeit'zzia Municipal de L’niao Paulista, sendo que o senhor
ANTONIO TURATI NETO nao assinou o cardioto da mencionada Nota Fiscal. O depoente sabe
dizer que foi uma outra empresa que :ealizou a cntrega do aludido material na obra do novo
velOrio municipal, porém, nao se recorda o nome da empresa que realizou a entrega do item. Pelo
advogado Dr. Elcio Padovez, que nusto ato assistc a pessoa :lo depoente nesta oitiva, foi
perguntado ao dcpocnte se ele realizou t: ("ornpra dos 10.000 tijolos da cmprcsa que realizou a
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respectiva entrega do item e se foi efetuado o pagamento desta compra, tendo respondido o
depoente que sim, ou seja, que comprou 05 10.000 tijolos da interposta empresa (cujo nome nao se
recorda) e que pagou pela compra desses 10.000 tijolos.

Com relacao a Nota Fiscal de numero 000138, série 001, emitida pela
empresa do depoente na data de 01/10/ 2020, no valor de R$ 8250,00, a qual versa sobre a venda
e entrega do item bloco de ceramica, quantidade de 15.000 pecas, inserta as folhas 485 dos presentes
autos, cujo conteudo foi dado vistas ao depoente, o depoente confirma que tais itens foram
vendidos a prefeitura municipal de Uniao Paulista e que foram entregues na obra do novo velério
municipal de Uniao Paulista, em maos, tendo recebido e conferido os itens da Nota Fiscal, a pessoa
de nome ANTONIO TURATI NETO, sabendo o depoente dizer que ANTONIO TURATI NETO, a

época dos fatos, era 0 fiscal da Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, sendo que o senhor
ANTONIO TURATI NETO nao assinou o canhoto da mencionada Nota Fiscal. O depoente sabe
dizer que foi ele mesmo (depoente) quEm entregou os materiais constantes da aludida Nota Fiscal.

Com relacao a Nota Fiscal de numero 000137, série 001, emitida pela
empresa do depoente na data de 01/ 10/ 2020, no valor de R$ '10.000,00, a qual versa sobre a venda
e entrega do item P150 50 X 50 51 /1160 2,52 MCX POT B POR, quantidade 200 pecas, inserta as
folhas 486 dos presentes autos, cujo conteudo foi dado vistas ao depoente, o depoente esclarece
que, em verdade, a quantidade do piso que foi vendida foi de 200 (duzentos) metros quadrados do
piso porcelanato, da marca PORTO BELO, cujo valor unitario do metro quadrado, cobrado pela

venda do item, foi de R$ 50,00 (cinquenta reais) por metro quadrado. O depoente esclarece, ainda,
que a empresa da qual ele comprou 0 item procedeu com a entrega diretamente na obra do novo

velério municipal. O depoente afirma que nao se recorda o nome da empresa da qual ele

(depoente) comprou 0 item comercializado, sabendo, apenas, que trata-se de uma empresa situada

na cidade de Sao Jose do Rio Preto. l-‘ei'guntado pelo PRESIDENTE DA CEI sobre o piso que foi

entregue na obra do novo velorio municipai de Uniao I’aulista, se é o mesmo piso daquele descrito

na Nota Fiscal n. 000137, emitida pela empresa do depoente, tendo o depoente respondido que
nao, dizendo que a empresa da qual o depoente compiou os pisos, cuja razao social nao se recorda,
procedeu com a entrega, na obra do Nova Velorio Municipal de Uniao Paulista, do piso errado.
Perguntado 0 local onde se deu a enticiga do piso constante da Nota Fiscal n. 000137, tendo o

depoente confirmado que o piso foi entregue diretamente 11a obra do novo veIOrio municipal de
Uniao Paulista, em maos, tendo recebido e conferido os itens da Nota Fiscal, a pessoa de nome
ANTONIO TURATI NETO, sabendo c.- depoente dizer que ANTONIO TURATI NETO, a época
dos fatos, era 0 fiscal da Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, sendo que o senhor ANTONIO
TURATI NETO nao assinou o canhoto da mencionada Nota Fiscal. O depoente, como ja dito,
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afirma que quem entregou 0 material no novo velério municipal foi a empresa interposta da qual
o depoente comprou o piso, nao se recordando, porém, do nome da referida empresa. Perguntado
pelo PRESIDENTE DA CEI sobre qual o piso que a interposta empresa procedeu com a entrega no
novo velério municipal de Uniao Paulista, tendo o depoente respondido que o piso entregue foi
um piso ceramica, que possui um preco menor do que aquele piso constante da Nota Fiscal n.
000137, qual seja PORCELANATO PORTO BELO. Ainda segundo o depoente, o valor de venda

do piso ceramica (que é o piso que foi efetivamente entregue na obra do novo velério municipal
de Uniao Paulista) gira em torno de R$ 29,00 (vinte e nove) reais o metro quadrado. Perguntado
pelo PRESIDENTE DA CEI sobre o valor que foi recebido pela empresa do depoente, uma vez que
consta da Nota Fiscal n. 000137 a venda de um piso do tipo PORCELANATO, da marca
PORTOBELO, portanto um produto de valor maior do que aquele que foi efetivamente entregue
na obra do Novo Velério Municipal, qual seja, um piso do tipo ceramica, cujo valor de mercado
gira em torno de R$ 29,00 (vinte e nove reais), ao passo'que a empresa do depoente recebeu pelo
metro quadrado do piso efetivamente vendido o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), como
procedeu a empresa do depoente, se restituiu ou 1150 o valor da diferenca recebida a mais por conta
da venda do produto constante da Nota Fiscal e o valor referente ao piso efetivamente entregue,
tendo o depoente dito que nao procedeu com a restituicao para os cofres da Prefeitura Municipal
de Uniao Paulista daquele numerario recebido a maior, referente a diferenca de precos do produto
que consta da Nota Fiscal n. 000137 e aquele produto que foi efetivamente entregue na obra do
novo veIOrio municipal de Uniao Paulista. Pelo advogado do depoente foi esclarecido que o
depoente fez contato com a anterior prefeita, senhora IVONE, se propondo a proceder a entrega
de 400 metros do piso porcelanato, que é o piso efetivamente vendido, inclusive, se propos a arcar
com o custo da entrega e instalacao do piso efetivamente vendido, sendo certo que a entao prefeita
IVONE informou que tudo bem, porém, pessoa que o depoente nao soube dizer o nome, nao
permitiu que o depoente procedesse con: a entrega dos 400 metros de pisos porcelanato porto belo,
efetivamente vendidos para a Prefeitura Municipal de Uniao Paulista. O depoente esclarece que
esta a disposicao para proceder com a entrega dos 400 metros de pisos porcelanato porto belo,
constantes das Notas Fiscais n. 000137 e n. 000136, inclusive, referido material, segundo o depoente,
encontra-se na sua empresa. Pelo PRESIDENTE DA CEI foi perguntado se a quantidade de pisos
de CERAMICA que foram efetivamente entregues pela interposta empresa no novo velorio
municipal de Uniao Paulista totaliza a quantidade de 400 metros quadrados de piso ou se foi
entregue uma quantidade a rnenor, tendo o DEPOENTE respondido que nao foram entregues 03
400 metros do piso CERAMICA, mas sim 200 metros de CERAMICA. O depoente esclarece que o
motivo que o lcvou a 1150 cntrogar us outros 200 metros quadrados do piso CERAMICA foi pelo
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fato de ter ficado sabendo que a obra foi paralisada e que, por esta razao, nao teria ninguém para
receber 0 material no local da entrega e também por ter ficado sabendo que o piso que fora entregue
estava errado. '

Com relacao a Nota Fiscal do numero 000135, série 001, emitida pela
empresa do depoente na data de 01/10/2020, no valor de R$ 8000,00 a qual versa sobre a venda e
entrega do item telha portuguesa Buritama UN, quantidade de 5.000 pecas, inserta as folhas 487
dos presentes autos, cujo conteudo foi dado Vistas ao depoente, o depoente confirma que tais itens
foram vendidos a prefeitura municipal de Uniao Paulista e que foram entregues na obra do novo
veIOrio municipal de Uniao Paulista, em maos, tendo recebido e conferido os itens da Nota Fiscal,
a pessoa de nome ANTONIO TURATI NETO, sabendo o depoente dizer que ANTONIO TURATI
NETO, a época dos fatos, era 0 fiscal da Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, sendo que o senhor
ANTONIO TURATI NETO nao assinou o canhoto da mencionada Nota Fiscal. O depoente sabe
dizer que foi ele mesmo (depoente) quem entregou os matc—riais constantes da aludida Nota Fiscal.

Com relacao a Nota Fiscal de numero 000136, série 001, emitida pela
empresa do depoente na data de 01/10/2020, novalor de R$ 10,000,00, a qual versa sobre a venda
e entrega do item P150 50 X 50 51/1160 2,52 MCX POT B POR, quantidade 200 pecas, inserta as
folhas 488 dos presentes autos, cujo conteudo foi dado vistas ao depoente, o depoente esclarece
que, em verdade, a quantidade do piso que foi vendida foi de 200 (duzentos) metros quadrados do
piso porcelanato, da marca PORTO BELO, cujo valor unitario do metro quadrado, cobrado pela
venda do item, foi de R$ 50,00 (cinquenta reais) por metro quadrado. O depoente esclarece, ainda,
que a empresa da qual ele comprou 0 item procedeu com a entrega diretamente na obra do novo
velério municipal. O depoente afirma que na'o se recorda o nome da empresa da qual ele
(depoente) comprou 0 item comercializado, sabendo, apenas, que trata—se de uma empresa situada
na cidade de Sao José do Rio Preto. Perguntado pelo PRESIDENTE DA CEI sobre o piso que foi
entregue na obra do novo velorio municipal de Uniao Paulista, se é o mesmo piso daquele descrito
na Nota Fiscal n. 000136, emitida pela empresa do depoente, tendo o depoente respondido que
nao, dizendo que a empresa da qual o depoente comprou os pisos, cuja razao social nao se recorda,
procedeu com a entrega, na obra do Novo Velério Municipal de Uniao Paulista, do piso errado.
Perguntado 0 local onde se deu a entrega do piso constante da Nota Fiscal n. 000136, tendo o
depoente confirmado que o piso foi entregue diretamente na obra do novo velério municipal de
Uniao Paulista, em maos, tendo recebido e conferido os itens da Nota Fiscal, a pessoa de nome
ANTONIO TURATI NETO, sabendo o depoente dizer que ANTONIO TURATI NETO, a época
dos fatos, era 0 fiscal da Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, sendo que o senhor ANTONIO
TURATI NETO n50 assinou o canhoto da mencionada Nota Fiscal. O depoente, como ja dito,
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afirma que quem entregou 0 material no novo velorio municipal foi a empresa interposta da qual
o depoente comprou o piso, nao se recordando, porém, do nome da referida empresa. Perguntado
pelo PRESIDENTE DA CEI sobre qual o piso que a biterposta empresa procedeu com a entrega no
novo velério municipal de Uniao Paulista, tendo o depoente respondido que o piso entregue foi
um piso ceramica, que possui um preco menor do que aquele piso constante da Nota Fiscal n.
000136, qual seja PORCELANATO PORTO BELO. Ainda segundo o depoente, o valor de venda
do piso ceramica (que é o piso que foi efetivamente entregue na obra do novo velério municipal
de Uniao Paulista) gira em torno de R33 29,00 (vintc e nove) reais o metro quadrado. Perguntado
pelo PRESIDENTE DA CEI sobre o valor que foi recebido pela empresa do depoente, uma vez que
consta da Nota Fiscal n. 000136 a *venda de um piso do tipo PORCELANATO, da marca
PORTOBELO, portanto um produto de valor maior do que aquele que foi efetivamente entregue
na obra do Novo Velério Municipal, qual seja, um piso do tipo ceramica, cujo valor de mercado
gira em torno de R$ 29,00 (vinte e nov-z reais), ao paSso que a empresa do depoente recebeu pelo
metro quadrado do piso efetivamente vendido o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), como
procedeu a empresa do depoente, se restituiu ou r1510 0 valor da diferenca recebida a mais por conta
da venda do produto constante da Nota Fiscal e o valor referente ao piso efetivamente entregue,
tendo o depoente dito que nao procedeu 'com a rostituicao para os cofres da Prefeitura Municipal
de Uniao Paulista daquele numerério recebido a maior, referente a diferenca de precos do produto
que consta da Nota Fiscal n. 000136 e aquele produto que foi efetivamente entregue na obra do
novo velério municipal de Uniao Paulista. Pelo advogado do depoente foi esclarecido que o
depoente fez contato com a anterior prefeita, senhora NONE, se propondo a proceder a entrega
de 400 metros quadrados do piso porcelanato, que é o piso efetivamente vendido, inclusive, se
propés a arcar com o custo da entrega e ii‘lsialacao do piso efetivamente vendido, sendo certo que
a entao prefeita IVONE informou que tudo tern. porém, pessoa que o depoente nao soube dizer o
nome, nao permitiu que o depoente procc‘dosse com a entrega dos 400 metros de pisos porcelanato
porto belo, efetivamcnte vendidos para a Prefeitura Municipal de Uniao Paulista. O depoente
esclarece que esta a disposicao para proceder com a entrega dos 400 metros de pisos porcelanato
porto belo, constantes das Notas Fiscais n. 000137 e n. 000136, inclusive, referido material, segundo
o depoente, encontra-se na sua einpresa. Pelo PRESIDENTE DA CEI foi perguntado se a
quantidade de pisos cle CERAMICA gm: 20mm efetivamente entregues pela interposta empresa no
novo velério municipal de Uni'a'o Paulista totaliza a quantidade de 400 metros quadrados de piso
ou se foi entregue uma quantidade a: menor, tendo o DEPOENTE respondido que nao foram
entregues 05 400 metros do piso CERAMICA, mas SilTl 200 metros de CERAMICA. O depoente
esclarece que 0 motivo que o levou a nao entregar 05 outros 200 metros quadrados do piso
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CERAMICA foi pelo fato de ter ficado sabendo que a obra £01 paralisada e que, por esta razao, nao
teria ninguém para receber 0 material no local da entrega e também por ter ficado sabendo que o
piso que fora entregue estava errad’o. _

Com relacao a Nota Fiscal do numero 000140, série 001, emitida pela
empresa do depoente na data de 01/ 10/2020, no valor de R35 3350,00 a qual versa sobre a venda e
entrega dos itens I - massa acrilica selador branco 18 litros, quantidade de 30 caixas; II — massa
corrida Lt MZ 25 kg, quantidade de 40 caixas, inserta as folhas 489 dos presentes autos, cujo
conteudo foi dado vistas ao depoente, o depoente confirma que tais itens foram vendidos a
prefeitura municipal de Uniao Paulisla e que foram entregues na obra do novo velorio municipal
de Uniao Paulista, em maos, tendo recebido e conferido os itens da Nota Fiscal, a pessoa de nome
ANTONIO TURATI NETO, sabendo o depoente dizer que ANTONIO TURATI NETO, a época
dos fatos, era 0 fiscal da Frefeitura Muricipal L18 Uniao Paulista, sendo que o senhor ANTONIO
TURATI NETO nao assinou o canhoto da mencionada Nota Fiscal. O depoente sabe dizer que foi
ele mesmo (depoente) quem entregou os materiais constantes da aludida Nota Fiscal.

Com relacao a N ota Fiscal de numero 000133, série 001, emitida pela
empresa do depoente na data de 01/ 10/2020, no valor de R$ 7,228,50 a qual versa sobre a venda e
entrega dos itens I — tubo solda’vel NBR 5648 25mm tigre, quantidade de 100 barras; II — adesivos
pvc frasco 850 gramas tigre, quantidade de 15 pegas; III — tubo de esgoto primario PBV 6m 100mm
tigre, quantidade de 30 pegas; IV — tubo de esgoto SEC tigre PB 6m 40mm tigre, quantidade de 50
barras; V — corpo caixa sifon 100 x 100 x 50mm 03 tigre, quantidade de 04 pecas; VI — caixa d'agua
polietileno azul tigre com tampa 500 Iitros, quan tidade 01 peca,’ VII — caixinha de PVC octo
Tramontina Ama, quantidade de 43 unidades, inserta as folhas 490 dos presentes autos, cujo
conteudo foi dado vistas ao depoente, o depoente confirma que tais itens foram vendidos a
prefeitura municipal de Uniao Paulista e que foram entregues na obra do novo velorio municipal
de Uniao Paulista, em maos, tendo recebido e coriferido os itens da Nota Fiscal, a pessoa de nome
ANTONIO TURATI NETO, sabendo o depoente dizer que ANTONIO 'I‘URATI NETO, a época
dos fatos, era 0 fiscal da I’refeitura Municipal de Uniao Paulista, sendo que o senhor ANTONIO
TURATI NETO nao assinou o canhoto :la mencionada Nota Fiscal. O depoente sabe dizer que foi
ele mesmo (depoente) quem entregou os materiais constantes da aludida Nota Fiscal.

Com relacao a Nota Fiscal de numero 000083, série 001, emitida pela
empresa do depoente na data de 30/04/2020, no valor de R$ 9600,00 a qual versa sobre a venda e
entrega do item cimcnto itau CI’ II — Z — ”*2 R 50kg, quantidade de 400 sacos, inserta as folhas 492
dos presentes autos, cujo conteudo foi dado vistas ao depoente, o depoente confirma que tais itens
foram vendidos a prefeitura municipal do Uniao Paulista c- clue foram entregues no almoxarifado
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da Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, em maos, tendo recebido e conferido os itens da Nota
Fiscal, a pessoa de nome ANTONIO TURATI NETO, sabendo o depoente dizer que ANTONIO
TURATI NETO, a época dos fatos, era 0 fiscal da Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, sendo
que o senhor ANTONIO TURATI NETO nao assinou o canhoto da mencionada Nota Fiscal. O
depoente sabe dizer que foi ele mesmo (depoente) quem entregou os materiais constantes da
aludida Nota Fiscal.

Com relacao a Nota Fiscal de numero 000079, série 001, emitida pela
empresa do depoente na data de 30/ 04/ 2020, no valor de R$ 1.975,00 a qual versa sobre a venda e
entrega do item areia grossa media, quantidade de 25 metros cubicos, inserta as folhas 493 dos
presentes autos, cujo conteudo foi dado vistas ao depoente, o depoente confirma que tais itens
foram vendidos a prefeitura municipal de Uniao Paulista e que foram entregues na obra do novo
velério municipal de Uniao Paulista, em maos, tendo recebido e conferido os itens da Nota Fiscal,
a pessoa de nome ANTONIO TURATI NETO, sabendo o depoente dizer que ANTONIO TURATI
NETO, a época dos fatos, era 0 fiscal da Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, sendo que o senhor
ANTONIO TURATI NETO nao assinou o canhoto da mencionada Nota Fiscal. O depoente sabe
dizer que sua empresa comprou 0 material constante da Nota Fiscal de numero 00079 do
’LUIZINHO’ de Uniao Paulista e que foi ele mesmo (LUIZINHO) quem realizou a entrega do
material, na obra do novo velério municipal.

Com relacao a Nota Fiscal de numero 000080, série 001, emitida pela
empresa do depoente na data de 30/ 04/ 2020, no valor de R$ 2125,00 a qual versa sobre a venda e
entrega do item pedra mineracao 1 n paulista, quantidade de 25 metros cubicos, inserta as folhas
494 dos presentes autos, cujo conteudo foi dado vistas ao depoente, o depoente confirma que tais
itens foram vendidos a prefeitura municipal de Uniao Paulista e que foram entregues na obra do
novo velorio municipal de Uniao Paulista, em maos, tendo recebido e conferido os itens da Nota
Fiscal, a pessoa de nome ANTONIO TURATI NETO, sabendo o depoente dizer que ANTONIO
TURATI NETO, a época dos fatos, era 0 fiscal da Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, sendo
que o senhor ANTONIO TURATI N ETO nao assinou o canhoto da mencionada Nota Fiscal. O
depoente sabe dizer que foi ele mesmo quem entregou os itens constantes da aludida Nota Fiscal.

Com relacao a Not-a Fiscal de numero 000081, série 001, emitida pela
empresa do depoente na data de 30/ 04/ 2020, no valor de R$ 4229,20 a qual versa sobre a venda e
entrega do item gerdau ,/ ferro 12m ca50 6.3mm (1/4), quantidade 194 barras, inserta as folhas 495
dos presentes autos, cujo conteudo foi dado vistas ao depoente, o depoente confirma que tais itens
foram vendidos a prefeitura municipal de Uniao Paulista e que foram entregues na obra do novo
velério municipal do Uniao Paulista, em maos, tendo recebido e conferido os itens da Nota Fiscal,

Fls.: ...... 3.2.2.11.............
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a pessoa de nome ANTONIO TURATI NETO, sabendo o depoente dizer que ANTONIO TURATI
NETO, a época dos fatos, era 0 fiscal da I’refeilu ra Municipal de Uniao Paulista, sendo que o senhor
ANTONIO TURATI NETO nao assinou o canhoto da iiiencionada Nota Fiscal. O depoente sabe
dizer que foi ele mesmo quem entregou os itens constantes da aludida Nota Fiscal.

Com relacao a Nota Fiscal do numero 000076, série 001, ernitida pela
empresa do depoente na data de 30/04/ 2020, no valor de R$ 9379,20, a qual versa sobre a venda
e entrega dos itens l — gerdau ferro 12m CA50 10.0mm 3/8, quantidade 80 pecas; II - gerdau barra
de ferro 12m CA50 8.0rmn 5/16, quantidade I84 barras, inserta as folhas 496 dos presentes autos,
cujo conteudo foi dado vistas ao depocnte, o depoente confirma que tais itens foram vendidos a
prefeitura municipal de Uniao Paulista e que foram entregues na obra do novo velério municipal
de Uniao Paulista, em maos, tendo recebido e conferido os itens da Nota Fiscal, a pessoa de nome
ANTONIO TURATI NETO, sabendo o depoente dizer que ANTONIO TURATI NETO, a época
dos fatos, era 0 fiscal da Prefeitu'ra Municipal de Uniao Paulista, sendo que o senhor ANTONIO
TURATI NETO nao assinou o canhoto da menc10nada Nota Fiscal. O depoente sabe dizer que foi
ele mesmo quem entregou os itens (tonstantes da aludida Nota Fiscal.

Com rolacao a Nola Fiscal de numei‘o 000085, série 001, emitida pela
empresa do depoente na data de 30/ 04/ 2020,. no valor tie R$ 9300,00, a qual versa sobre a venda
e entrega dos itens I — areia grossa media, quaniidade 45 metros cubicos, II — cimento itau CP II -
Z - 32 R 50 kg, quantidad e de 80 sacos; III ~- pedra ’i mineracao n paulis ta, quantidade de 45 metros
cubicos, inserta as folhas 497 dos presentes autos, :ujo conteudo foi dado Vistas ao depoente, o
depoente confirma que tais itens foram vendidos a prefei‘tura municipal de Uniao Paulista e que,
no que tange a areia grossa média e a pedra '1, tais itens foram entregues na obra do novo velorio
municipal de Uniao Paulista, ao passo que, quanto aos 80 sacos de cimento, foram entregues no
almoxarifado da prefeitura municipal de 2.11.1230 Paulista. O depoente sabe dizer que, todos os itens
constantes da Nota Fiscal 000085 foram entregues, em maos, para a pessoa de nome ANTONIO
TURATI NETO, sabendo o depoente- diz er que ANTONIO TURATI NETO, a época dos fatos, era
0 fiscal da Pr‘efeitura Municipal de Uniac. Paulista, sendo que o senhor ANTONIO TURATI NETO
nao assinou o canhoto da mencionada Nola Fiscal. O depoente sabe dizer que foi ele mesmo quem
entregou os itens constantes da aludida Nofa Fiscal e que, na ocasiao, vieram em dois caminhoes,
sendo que em um caminhao vieram aareia g1 ossa média e a pedra l e noutro caminhao vieram os
80 sacos de cimento.

Com rulacao a Nola Fiscal dc mimero 000084, série 001, emitida pela
empresa do depoente na data at» 30/04/ 2020, no valor de RES 8690,00, a qual versa sobre a venda
e entrega do arcia grossa media, quantidade de 110 metros cubicos, inscrta as folhas 498 dos

,/ r . l
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presentes autos, cujo conteudo foi dado vistas ao depoente, o depoente confirma que tais itens
foram vendidos a prefeitura municipal de Uniao PauliSta e que foram entregues na obra do novo
velorio municipal de Uniao Paulista, em maos, tendo recebido e conferido os itens da Nota Fiscal,
a pessoa de nome ANTONIO TURATI NETO, sabendo o depoente dizer que ANTONIO TURATI
NETO, a época dos fatos, era 0 fiscal da Prefeitura Municipal do Uniao Paulista, sendo que o senhor
ANTONIO TURATI NETO nao assinou o canhoto da mencionada Nota Fiscal. O depoente sabe
dizer que foi ele mesmo quem entregou os itens constantes da aludida Nota Fiscal.

Com relacao a Nota Fiscal de numero 000077, série 001, emitida pela
empresa do depoente na data de 30/ 04/ 2020, no valor de R35 2532,40, a qual versa sobre a venda
e entrega do item gerdau ferro 12m CA50 10.0 mm 3/ 8, quantidade de 52 pecas, inserta as folhas
499 dos presentes autos. cujo conteudo fol dado vistas ao depoente, o depoente confirma que tais
itens foram vendidos a prefeitura municipal de Uniao Paulista e que foram entregues na obra do
novo velério municipal de Uniao I’aulista, em maos, tendo recebido e conferido os itens da Nota
Fiscal, a pessoa de nome ANTONIO TURATI NETO, sabendo o depoente dizer que ANTONIO
TURATI NETO, a época dos fatos, era 0 fiscal da Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, sendo
que o senhor ANTONIO TURATI N ETO nao assinou. o canhoto da mencionada Nota Fiscal. O
depoente sabe dizer que foi ele mesmo quem entregou os itens constantes da aludida Nota Fiscal.

Com relacao a Nota Fiscal de numero 000074, série 001, emjtida pela
empresa do depoente na data de 30/ 04/ 2020, no valor de R$ 1208,00, a qual versa sobre a venda
e entrega dos itens I — neutrol balde 18 litros, quantidade duas pecas; II — vedacit balde 18 litros,
quantidade 04 pecas, inserta as folhas 500 dos presentes autos, cujo conteudo foi dado vistas ao
depoente, o depoente confirma que tais itens foram vendidos a prefeitura municipal de Uniao
Paulista e que foram entregues na obm do novo velorio municipal de Uniao Paulista, em maos,
tendo recebido e conferido os itens da Nota Fiscal, a pessoa de nome ANTONIO TURATI NETO,
sabendo o depoente dizer que ANTONIO TURATI NETO, a época dos fatos, era 0 fiscal da
Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, sendo que o senhor ANTONIO TURATI NETO nao
assinou o canhoto da mencionada [\lota Fiscal. O depoente sabe dizer que foi ele mesmo quem
entregou os itens constantes da aludida Nota Fiscal.

Com relacao a l'x-lota Fiscal de numero 000075, série 001, emitida pela
empresa do depoente na data de 30/ 04/ 2020, no valor de R$ 5280,00, a qual versa sobre a venda
e entrega do item cimento itau CP 11 Z ~ ’32 R 50 Kg, quantidade de 220 sacos, inserta as folhas
501 dos presentes autos, cujo conteudo 1’oi dado vistas ao depoente, o depoente confirma que tais
itens foram vendidos a prefeitura municipal dc Uniao Paulista e que foram entregues dentro da
seguinto conformidado: inetade dos itens, ou soja, 110 sacos dc cimcnto, foram entregues na Obra
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do novo velério municipal de Uniao Paulista; e a outra metade, ou seja, 110 sacos de cimento, foram
entregues no almoxarifado da prefeitura municipal de Uniao Paulista. As duas entregas foram
feitas, em maos, para a pessoa de ANTONIO TURATI NETO, que recebeu e conferiu 0 item
constante da mencionada Nota Fiscal, sabendo o depoente dizer que ANTONIO TURATI NETO,
a época dos fatos, era 0 fiscal da Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, sendo que o senhor
ANTONIO TURATI NETO nao assinou o canhoto da mencionada Nota Fiscal. O depoente sabe
dizer que foi ele mesmo quem entregou os itens constantes da aludida Nota Fiscal.

Com relacao a Nota Fiscal de numero 000073, série 001, ernitida pela
empresa do depoente na data de 30/ 04/ 2020, no valor de R$ 4083,60, a qual versa sobre a venda
e entrega dos itens I - gerdau ferro 12m CA50 10.01mn 3/ 8, quantidade de 48 pecas; II - vergalhao
12m CA 60 4,20m gerdau, quantidade de 180 barras, inserta as folhas 502 dos presentes autos, cujo
conteudo foi dado vistas ao depoente, o depoente confirma que tais itens foram vendidos a
prefeitura municipal de Uniao Paulista e que foram éntregues na obra do novo velério municipal
de Uniao Paulista, em maos, tendo recebido e conferido os itens da Nota Fiscal, a pessoa de nome
ANTONIO TURATI NETO, sabendo o depoente dizer que ANTONIO TURATI NETO, a época
dos fatos, era 0 fiscal da Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, sendo que o senhor ANTONIO

TURATI NETO nao assinou o canhoto da mencionada Nota Fiscal. O depoente sabe dizer que foi
ele mesmo quem entregou os itens constantes da aludida Nota Fiscal.

Corn relacao a Nota Fiscal de numero 000078, série 001, emitida pela

empresa do depoente na data de 30/04/2020, no valor de R$ 1785,00, a qual versa sobre a venda
e entrega do item liga para massa Itau 20 kg, quantidade de 150 sacos, inserta as folhas 503 dos
presentes autos, cujo conteudo foi dado vistas ao depoente, o depoente confirma que tais itens

foram vendidos a prefeitura municipal de Uniao Paulista e que foram entregues no almoxarifado

da Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, em maos, tendo recebido e conferido os itens da Nota

Fiscal, a pessoa de nome ANTONIO TURATI NETO, sabendo o depoente dizer que ANTONIO

TURATI NETO, a época dos fatos, era 0 fiscal da Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, sendo

que o senhor ANTONIO TURATI NETO nao assinou o canhoto da mencionada Nota Fiscal. O

depoente sabe dizer que foi ele mesmo quem entregou os itens constantes da aludida Nota Fiscal.
Perguntado peio PRESIDENTE DA CEI sobre o motivo pelo qual o

depoente, na condicao de proprietario da empresa que \v'endeu os itens constantes de todas as
Notas Fiscais ora indagadas, nunca (-rxigiu que o senhor ANTONIO TURATI NETO assinasse os

canhotos das Notas Fiscais emitidas pela empresa do depoente, uma vez que a assinatura dos
canhotos é a unica forma de se com:wrovar que os itens efetivamente foram entregues ao seu
destinatario, o depoente respondeu (.1110. foi por uma questao do confianca.
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O depoente afirma, ainda, que a medida que emitia as Notas Fiscais, logo
depois era feito o empenho e, em seguida, ele ja seguia para entregar os produtos adquiridos pela
Prefeitura Municipal de Uniao Paulista. sendo certo que o ANTONIO TURATI NETO era a pessoa
que recebia os materiais, conferindo os itens com as Notas Fiscais emitidas pelo depoente e, em
seguida, o depoente seguia para o setor fiscal da prefeitura, onde entregava as Notas Fiscais para
uma pessoa de nome ALESSANDRO DE SOUZA.

Dada a palavra aos demais inembros, integrantes da CEI, pelo Vereador
JOSE LUIZ SABINO foi perguntado sobre o motivo de varias Notas Fiscais terern sido emitidas
pela empresa do depoente em uma mesma data. so naquela mesma data de emissao eram
realizadas as entregas de todos 05 item lancados nas respectivas Notas Fiscais, tendo o depoente
respondido que Sim, ou seja, que todas as Notas Fiscais que possuem a mesma data de emissao, no
mesmo dia eram entregues todos os itens constantes das respectivas Notas Fiscais.
Perguntado pelo Vereador JOSE LUIZ SABINO 0 local exato onde eram depositados os materiais
que foram entregues no novo velorio municipal, haja Vista que forarn muitos os materiais que
foram entregues no mencionado local, tendo o depoente respondido que eram deposita dos ali no
local onde estava a obra, lembrando o depocnte que parte dos materiais destinados as obras do
novo velorio foram entregues no almoxta rifado da Prefeitura Municipal de Uniao Paulista.’

V - TIAGO H DA SILVA MJL, wessoa iuridica de direito privado, inscrita no CNP] sob
o n. 10.644.316/0001-70, representada, nos termos do seu contrato social, pela pessoa do
senhor TIAGO HENRIQUE DA SILVA que, das folhas 601 as folhas 603, afirmou o
seguinte:

’o depoente é sC-cio proprietario da cmpresa TIAGO H DA SILVA — M.E.,
cuja sede fica na Rua Carmo Buissa, n. 925, bairro Centro, CEP: 15270—000, municipio de
Macaubal/ SP. Cientificado dos fatos objetos desta apuracao, em especial o empenho n. 2020/ 1.473—
0, ficha 512-8, as folhas 265 dos presentc-s autos, datado de 30/ 04/ 2020, firmado entre a Prefeitura
Municipal de Uniao Paulista e a empresa da qual é titular o depoente, o depoente passou a
responder as perguntas que lhe foram .‘formuladas pelos integrantes desta Comissao Especial de
Inquérito. Corn relacao aos materiais qtm foram efetivamente vendidos pela empresa do depoente
a Prefeitura do Municipio dc Uniao l’auiista, constantss ~cla Nota Fiscal de numero 000024, série 1,
emitida pela empresa do depoentc: na data de 30/ 04/ 2020, no valor de R$ 17.000,00, a qual versa
sobre a venda e entrega de 30 (trinta) jogos de mesas, cada jogo contendo 04 (quatro) cadeiras, de
material plastico, dc- cor branca, inserta as t‘olhas 266 dos p'resentes autos, cujo conteudo foi dado
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vistas ao depoente, o depoente confirma que tais itens foram vendidos a prefeitura municipal de
Uniao Paulista, no valor, cada jogo, de R$ 566,6667, perfazendo o valor total da respectiva Nota
Fiscal e que foram entregues no Clube Recreativo do municipio de Uniao Paulista, localizado na
rua principal da cidade, que é a Rua Sao Pedro. Quem entregou os 30 (trinta) jogos de mesas
constantes da Nota Fiscal 000024, série l, emitida pela empresa do depoente, foi o préprio

depoente, sendo certo que ele procedeu com a entrega do material, em maos, para a pessoa de
nome ERICO, que é funcionario da prefeitura municipal de Uniao Paulista. O depoente informa
que ERICO recebeu todos os 30 (trinta) jogos de mesas, contendo um total de cento e vinte cadeiras,
do mesmo material e cor, porém, nao assinou o canhoto da respectiva Nota Fiscal. Perguntado pelo
PRESIDENTE DA CEI sobre o valor que foi cobrado por (:ada conjunto de mesas, qual seja R35
566,6667 por cada conjunto de mesa, se nae fol urn valor a maior daquilo praticado, a época, pelo
mercado, o depoente. respondeu que, por serem cadeiras com capacidade maxima de peso, sao
cadeiras mais caras, razao pela qual o valor do produto ser mais caro. Dada a palavra aos demais
membros, integrantes da CEI, bem como ao depoente e seus patronos, sendo que nada mais foi
dito nem perguntado’.

VI - OLIVEIRA E CAMPOS RIO PRETO LTDA.,‘ pessoa iuridica de direito privado,

inscrita no CNPI sob 0 n. 03.672.001/0001-70, representada, nos termos do seu contrato

social, pela pessoa do senhor ELIO FONSECA DE OLIVEIRA que, das folhas 604 as

folhas 607, afirmou 0 seguince:

'o depoente é FDJlO proprietario da empresa OLIVEIRA E CAMPOS RIO

PRETO LTDA - M.E., cuja sede fica na Avenida Brasil, n. 1586, bairro Vila Falavina, municipio de

Sao José do Rio Preto/SP, CEP: 15030—570, municipio de Sao José do Rio Preto/ SP. Cientificado

dos fatos Objetos desta apuragao, em especial o empenho n. 2020/‘1470—0, ficha 515-7, as folhas 256

dos presentes autos, datado de 30/ 04/2020, 0 o empenho n. 2020/ 1 .477-0, ficha 511-5, as 267 dos

presentes autos, datado de 30/ 04/ 2020, firmados entre a Prefeitura Municipal de Uniao Paulista e

a empresa da qual é titular o depoente, odepoente passou a responder as perguntas que lhe foram

formuladas pelos integrantes desta Cormssa’z) Especial de Inquérito. Com, relacao aos materiais que
foram efetivamente vendidos pela :gmprwt-a 25m depoente a Prefeitura do Municipio de Uniao
Paulista, constantes da Nota Fiscal UL: numero 6287, sérre 001, emitida pela empresa do depoente
na data de 30/04/ 2020, no valor do RE) 7000,00, a. qual versa sobre a venda e entrega dos seguintes
items: I — PERFIL GESSO ACAR’TONADO GUI/x 48, quantidade de 50 (cinquenta) pecas; ll —

PERFIL GESSO ACARTONADO MONTANTE 48,. quantidadc de 80 (oitenta) pecas; Ill - GESSO
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ACARTONADO ST 1,80 X 1,20 12,5MM, quantidade de 145 (cento e quarenta e cinco) pecas; IV —

MASSA PARA REJUNTE CONSTRUCRIL 30 kg, quantidade de 05 rolos; V - FITA GESSO

TELADA 90 MTS - ANCORA, quantidade de 04 (quatro) rolos; VI — PLACA CIMENTICIA

PROFORTE 1,20 X 2,40 10MM, quantidade 08 (oito) pecas, inserta as folhas 257 dos presentes autos,

cujo conteudo foi dado vistas ao depoente, o depoente confirma que tais itens foram vendidos a

prefeitura municipal de Uniao Paulista, sendo certo que foram entregues no Recinto Municipal de

Uniao Paulista (Recinto de Rodeio), cujo endereco o depoente nao sabe declinar. Quern realizou a

venda dos materiais constantes da Nofa Fiscal n. 6287 o depoente sabe dizer que foi sua vendedora,

de nome SILVIA. Ia quem entregou os materiais constantes da mesma Nota Fiscal, emitida pela

empresa do depoente, foi um dos seus cinco motoristas, contudo o depoente nao sabe declinar

exatamente qual foi o motorista que realizou a entrega dos materiais. De igual forma, o depoente

afirma que nao conseguiu identificar, nos seus controles internos, o nome da pessoa que recebeu

os materiais constantes da Nota Fiscal de numero 6287, série 001, sendo certo que quem recebeu os

materiais nao assinou o canhoto da respectiva Nota Fiscal.
Com relacao aos materiais que foram efetivamente vendidos pela empresa

do depoente a Prefeitura do Municipio de Uniao Paulista, constantes da Nota Fiscal de numero

6288, série 001, emitida pela empresa do depoente na data de 30/ 04/ 2020, no valor de R$ 10.000,00,

a qual versa sobre a venda e entrega dos seguintes itens: I - FORRO PVC PERFIL LYNE 200 X

8MM, quantidade 110 (cento e dez) metros quadrados; II - METALON GALVANIZADO 13 X 13,

quantidade 252 (duzentos e cinquenta e duas) pecas; III — METALON GALVANIZADO 20 X 20,

quantidade 35 (trinta e cinco) pecas; I‘ ’ — METALON GALVANIZADO 30 X 20, quantidade 30

(trinta) pecas; V — METALON GALVANIZADO 50 X 30, quantidade de 30 (trinta) pecas; VI -

RODAFORRO U 8MM IACAR, quantidade 30 (trinta) pecas; VII — PARAFUSO RARGHI PONTA

BROCA 45 (4544), quantidade 35 caixas; VIII — ARAME GALVANIZADO 20, quantidade 10 (dez)

quilos, inserta as folhas 261 dos presentes autos, cujo conteudo foi dado Vistas ao depoente, o

depoente confirma que tais itens foram vendidos a prefeitura municipal de Uniao Paulista, sendo

certo que foram entregues no Clubs Recreativo do municipio de Uniao Paulista, cujo endereco o

depoente nao sabe declinar. Quem realizou a venda dos materiais constantes da Nota Fiscal n. 6288

o depoente sabe dizer que foi sua vendedora, de nome SILVIA. Ia quem entregou os materiais

constantes da mesma Nota Fiscal, emitida pela empi‘esa do depoente, foi um dos seus Cinco

motoristas, contudo o depoente nao sabe declinar exatamente qual foi o motorista que realizou a

entrega dos materiais. De igual forma, o depoente afirma que nao conseguiu identificar, nos seus

controles internos, o nome da pessoa que recebeu os materiais constantes da Nota Fiscal de numero
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6288, série 001, sendo certo que quem recebeu os materiais nao assinou o canhoto da respectiva
Nota Fiscal.

Dada a palavra 2:05 demais membros, integrantes da CEI, pelo
PRESIDENTE DA CEI foi perguntado so a empresa do depoente realizou somente as vendas dos
produtos constantes das Notas Fiscais aqui mencionadas ou se também realizou a prestagao de

algum servigo de montagem ou instalagao dos itens vendidos pelo depoente, tendo o depoente

respondido que apenas comercializou os itens constantes das duas Notas Fiscais, nao tendo
executado nenhuma prestaqao de ser'viqsos no caso em questao. Perguntado ao depoente se

conhece, ou se ja ouviu falar, em uma pessoa .ie nome CLAUDEMIR PADOVANI, o depoente

respondeu que nao conhece, nem nunca ouVIu falar. Perguntado ao depoente se conhece, ou se ja

ouviu falar, em uma pessoa de nome TIAGO HENRIQUE DA SILVA, proprietario da empresa de

razao social TIAGO H DA SILVA ME, cuja sede fica na Cidade de Macaubal/ SP, 0 depoente

informou que proVaveImente ja realizou venda para 'a einpresa TIAGO I-I DA SILVA M.E., uma

vez que a empresa do depoente realiza vendas para empresas da regiao de Macaubal/ SP.

Perguntado a0 depoente se conhece, ou so ja ouviu talar, em uma pessoa de nome FABIO DE

PADUA FERNANDES, empresario d3 Tidade do MacaubaI/SP, tendo o depoente respondido que

nao conhece, nem nunca ouviu falai‘ nésta pessoa. I’erguntado ao depoente se conhece, ou se ja

ouViu falar, em uma pessoa de nomc MARCELO DE ABREU, proprietario da empresa ABREU E

BERNARDO ELETRICA E PARAFUSOS LTDA, Iocalizada na Cidade de Macaubal/ SP, 0 depoente

respondeu que nao conhece, nem nunca ouviu falar nesta pessoa
Pelo depoente foi esclarecido que o valor de cada item, constante em cada

uma das duas Notas Fiscais ora em questa’o, de emissao de sua empresa, é o va101 que a empresa

do depoente pratica no mercado em geral, inclusive para outras prefeituras municipais, sendo certo

que o depoente manteve o mesmo prego t'ambém para a P1 eteltura de Uniao Paulista.
Pelos Vereadmes VANILTOI\ PINHEIRO CARVALHO e JOSE LUIZ

SABINO, membros integrante“ da CEI, foi perguntado ao depoente se ele possui um controle de

frota e se dentro deste controle de frotaéLPOSSI\ e1 Vil‘lCular o nome dos seus motoristas, no que o

depoente respondeu que Sim, que possui este controle de frota. Ainda pelos Vereadores

VANILTON PINHE’IRO CARVALHO c- ]OSE LUIZ SABINO foi perguntado ao depoente, entao,

se é possivel, por este Controle que 'o depoente afirmou possuir, se 0 depoente tem condigées de

fazer uma busca interna, no sentido de verificar quemforam os motoristas que entregaram os itens

descritos nas duas Notas Fiscais ora cm (00,1, no Re’cinto de Rodeio c no Clube Recreativo da

Cidade, no que o depoente respondeu que Sim, se comprometendo a fazer esta busca interna e a
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responder a estes questionamentos na forma de e-mail, direcionado ao I’residente da CEI, no

enderego eletrc‘mico camara@camarauniaopau1istasp.gov.br.

Foi dada a palavra aos demais membros, integrantes da CEl, bem como ao depoente e seu patrono,

sendo que nada mais foi dito e nem perguntado.’.

VII - RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA, pessoa iuridica de direito privado, inscrita

no CNPI sob o n. 31.799.755/0001-21, representada, nos termos do seu contrato sociaL

pela pessoa do senhor RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA que, das folhas 609 as folhas

fl; afirmou o seguinte:

’o depoente e socio proprietario da empresa RAFAEL FERREIRA DE

OLIVEIRA (M.E.I.), inscrita no CNPj sob o n. 31.799.755/0001-21, cula sede fica na Rua Jose

Montoro, n. 848, bairro Centro, CEP: 15270—000, municipio de Macaubal/SP. Cientificado dos

fatos objetos desta apuracao, em especial o empenho n. 2020/ 4.109—1, ficha 515—7, 35 folhas 371

dos presentes autos, datado de 17/ 122/ 2020, firmado entre a Prefeitura Municipal de Uniao Paulista

e a empresa da qual é titular o depoente, o depoente passou a responder as perguntas que lhe

foram formuladas pelos integrantes desta Comissao Especial de Inquérito. Com relacao aos

materials que foram efetivamente vendidos pela empresa do depoente a Prefeitura do Municipio

de Uniao Paulista, constantes da Nota Fiscal de numero 000019, série 1, inserta as folhas 372 dos

presentes autos, emitida pela empresa do depoente na data de 17/ 12/ 2020, no valor de R$ 6150,00,

a qual versa sobre a venda e entrega de 04 (quatro) PORTOES DE ENTRADA, o depoente confirma

que referida venda foi realizada por sua empresa a Prefeitura de Uniao Paulista. O depoente

esclarece que sua empresa atua no ramo de fabricacao e instalacao de portées de metal, portanto,

afirma que foi ele mesmo, depoente, quem fabricou e vendeu os 04 (quatro) portoes, que foram

entregues pela empresa do depoente a I’refeitura Municipal de Unjao Paulista. Ainda segundo o

depoente, os quatro portées loram confeccionados com chapa 18 (dezoito), em material do tipo

metal, sendo que a medida de cada portao e de ()4 metros e 25 centimetros de comprimento por 01

metro e 80 centimetros de altura. O depoente afirma que foi ele mesmo quem transportou os 04

(quatro) port'oes, constantes da Nora Fiscal n. 000019, sendo certo que o fez por meio de uma

carretinha grande. O depoente afirmou que procedeu com a entrega dos 04 (quatro) portoes, em

maos, no Recinto de Rodeio do municrpio de Uniao Paulista, para a pessoa de nome ANTONIO

TURATI NETO, sabendo o depoente dizer que ANTONIO TURATI NETO era funcionario da

Prefeitura Municipal de Uniao Paulista. O depoente afirma que a entrega dos 04 (quatro) portoes

ocorreu na data de 24/ 12/ 2020, sendo que, corno‘ja’ afirmado pelo depoente, quem recebeu os 04

{/v,
, A/ L

Site; www.camarauniaopaullsflspam-.131; 5 mad camara@camarauniaopaullsta.sp.gov.br
7

1/ w ~ \ v
T—W—v ’ .7 ., ’ 1 “in:

I‘ , L r 7/ f
i ll-: , f

\ I ly. » /


