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(quatro) portées e, inclusive, assinou o canhoto da Nota Fiscal 000019, foi a pessoa do funcionario

municipal ANTONIO TURATI NETO. Quanto aos servicos de instalacoes dos 04 (quatro) portoes,

fabricados e vendidos pela empresa do depoente a Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, o

depoente afirma que nao houve uma contratacao formal dos servicos de instalacao dos portoes,
sendo certo, pois, que o depoente nao recebeu pelos servicos de instalacao. O depoente afirma que,

em certo dia, recebeu um telefonema de uma pessoa da Prefeitura Municipal de Uniao Paulista,

cujo nome o depoente nao se recorda, pedindo ao depoente para que ele procedesse com a
instalacao de pelo menos um portao, sendo que 0 local de instalacao deveria ser 0 Vao aberto do

muro lateral do Recinto de Rodeio do municipio de Uniao Paulista. O depoente, entao, afirmou a

pessoa que solicitou a instalacao daquele portao, dizendo que nao havia sido contratado os servicos

de instalacao, porém, que ele iria instalar aquele portao que fora solicitado. O depoente afirma,

antes de instalar o portao no muro lateral do Recinto de Rodeio de Uniao Paulista, que procedeu
com uma verificacao técnica no local onde iria instalar o portao de metal, sendo certo que constatou

que o muro estava fora do plumo. Apos ter feito esta constatacao, o depoente afirma que fez contato

com a pessoa da Prefeitura Municipal, que havia lhe solicitado para instalar aquele portao no muro

lateral do Recinto de Rodeio, dizendo ao servidor da prefeitura que para a correta instalacao

daquele portao, seria necessario a confeccao de duas Vigas, sendo certo que o servidor disse ao

depoente que nao precisaria confeccionar as duas vigas nao, tendo o servidor dito ao depoente que
aquele portao deveria ser instalado com o muro daquela forma mesmo, pois era somente para

fechar o vao aberto existente no muro lateral do Recinto de Rodeio de Uniao Paulista. Atendendo

aquele pedido feito pelo servidor publico da Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, o depoente

procedeu com a instalacao de um daqueles portoes de metal, medindo 04 metros e 25 centimetros

de comprimento por 01 metro e oitenta centimetros de altura, no vao aberto existente no muro

lateral do Recinto de Rodeio de Uniao Paulista. Perguntado, o depoente respondeu que sua

empresa atua no ramo de fabricacao e instalacao de portOes de metal ja faz cerca de quatro anos,

dizendo o depoente, ainda, que ele possui experiéncia no ramo de instalacao de portoes de metal,

uma vez que ja faz cerca de quinze anos que atua neste mercado. Perguntado pelo PRESIDENTE

DA CEI, respondeu o depoente que, na sua visao, para que aquele portao fosse instalado de forma

correta e adequada, visando uma instalacao com qualidade, antes de ser fixado o portao no vao

livre do muro do Recinto de Rodeio, necessariamente a Prefeitura Municipal de Uniao Paulista

deveria ter construido duas vigas, sendo uma de cada lado do muro, de forma que o portao

pudesse ser fixado de forma comer. o adequada. I’orem, o tal servidor publico da Prefeitura
Municipal de Uniao Paulista, cujo nome o depoente néio Se recorda, disse para o depoente instalar

daquele jeito mesmo, uma vez que era upenas para lechar o V510 aberto existente naquolc muro
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lateral do Recinto Municipal de Uniao Paulista. Entao, atendendo aquela solicitagao do servidor

pfiblico municipal, o depoente procedeu com a instalacao daquele portao, realizando o
aparafusarnento do portao nas laterais do muro. Desta forma, o depoente pode afirmar que a

instalagao daquele portao nao obedeceu aos critérios corretos de instalaqao, nao ficando bem

instalado. Porém, o depoente esclarece que somente procedeu com a instalagao daquele portao

daquela forma, porque o tal servidor p1’1blico da Prefeitura Municipal de Uniao Paulista solicitou

que fosse feito daquele jeito.
Pelo Veread'o'r, membro integrante da CEI, senhor VANILTON PINHEIRO

CARVALI-IO, foi perguntado ao depoente qual é o tipo (formato) do portao instalado pelo

depoente no V‘a'o do muro lateral do Recinto de Rodeio de Uniao Paulista, tendo respondido o

depoente que é do tipo com duas folhas, de medidas uniformes, que abrem tanto para o lado de

fora, quanto para o lado de dentro, possuindo dobradigas nas suas extremidades.
' I’elo Vereador, VICE PRESIDENTE DA CEI, senhor JOSE LUIZ SABINO,

foi observado que a altura do portao, fabricado e instalado pela empresa do depoente no vao livre

do muro lateral do Recinto de Rodeio de Uniao-Paulista, nao acornpanhou a altura do muro do

mencionado recinto, de lorma que ficou fora de alinhamento com o muro do Recinto. Perguntado

ao depoente se ele, quando da fabricagao dos portées cle metal, a serem vendidos para a Prefeitura

do Municipio de Uniao Paulista, se o depoente realizou ou nao a medigao da altura do muro do

Recinto de Rodeio antes de proceder com a fabricagao dos portées, tendo o depoente respondido

que sim, ou seja, que compareceu no Recinto de Rodeio de Uniao Paulista e procedeu com a

medigao da altura do muro onde seriam instalados os portOes, sendo certo que a altura dos portoes

que foram fabricados pelo depoente ficaram mais baifizos do que a altura do muro do Recinto de

Rodeio. Porém, o depoente quer deixar consignado que somente fabricou os portoes com a altura

menor do que a altura dos mums, porque atendeu a0 pedido que lhe foi feito pelo funcionario

pfiblico municipal, cujo nome nao se recorda.
Pela Vereadora, RELATORA DA CEI, senhora EDINEIA GABRIELA

GONCALVES, foi perguntado ao depoente 5e ele conhece} on se ja ouviu falar, na pessoa de TIAGO

HENRIQUE DA SILVA, no que o depoente respondeu que Sim, que conhece a pessoa de TIAGO

HENRIQUE DA SILVA. Perguntado ao depoente se ele,: sabe declinar o enderego residencial da

pessoa de TIAGO HENRIQUE DA SILVA, no que o depoente respondeu que nao sabe declinar tal

endereqo. Perguntado ao depoente so 919 conhece, Ou 5e ja ouviu falar, na pessoa de nome

CLAUDEMIR PADOVANI, no que (1 depoente respondeu que nao, que nao conhece, nem

tampouco ouviu falar, na pessoa do nome CLAUDEMIR PADOVANI. Perguntado ao depoente se

ele teve alguma rela-gao negocial ou comercxal com a pessoa fisica c juridica dc TIAGO HENRIQUE
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DA SILVA e TIAGO H DA SILVA, respectivamente, nas obras do Recinto de Rodeio de Uniao

Paulista, tendo o depoente respondido que nao, que nao teve nenhuma relacao comercial, nem

tampouco negocial, com a pessoa fisica e nem juridica de TIAGO HENRIQUE DA SILVA e TIAGO

H DA SILVA no que range a obra do Recinto de Rodeio de Uniao Paulista.
Pelo Vereador, membro integrante da CEI, senhor VANILTON PINHEIRO

CARVALHO, foi perguntado ao depoente se no dia em que ele estava fazendo as instalacoes do

portao lateral e também realizando servicos de solda no portao principal do Recinto de Rodeio de

Uniao Paulista, se esteve no local e se manteve contato com o depoente alguma pessoa ou mesmo

a Policia Militar de Uniao Paulista, no que o depoente respondeu que na ocasiao em que ele estava

procedendo com a realizacao de servicos nas grades dos portées da portaria principal do Recinto

de Rodeio de Uniao Paulista, compareceram naquele local duas pessoas, cujo nome o depoente n50

se recorda e nem tampouco conhece. O depoente respondeu, também, que a policia militar esteve

no local e que os policiais militares mantiveram contato com os funcionarios da empresa do

depoente, que estavam trabalhando naquele local, realizando servicos nas grades da portaria de

entrada do Recinto de Rodeio de Uniao Paulista, sendo que os policiais militares perguntaram aos

funcionarios do depoente o que estava acontecendo ali, tendo os funcionarios do depoente

respondido que eles estavam ali trabalhando. Perguntado ao depoente se, na mencionada ocasiao,

quando do comparecimento da Policia Militar na portaria de entrada do Recinto de Rodeio, onde

trabalhavam o depoente e seus funciona'rios, se estava presente, juntamente com o depoente, a

pessoa de TIAGO HENRIQUE DA SILVA, no que o depoente respondeu que nao. Perguntado ao

depoente se, na ocasiao em que os policiais militares compareceram na portaria do Recinto de

Rodeio, quando o depoente e seus funcionarios realizavam os servicos de manutencao nas grades

da portaria principal do Recinto de Rodeio, se os‘policiais militares conversaram também com a

pessoa do depoente on se conversaram somente com os funcionarios do depoente, no que o

depoente respondeu que os policiais rnjlitares conversaram com os funcionarios da empresa do

depoente e também conversaram com a pessoa do depoente.
Pelo PRESIDENTE DA CEI foi perguntado ao depoente se, pelos servicos

de manutencao e solda que ele realizou nas grades dos portoes da portaria de entrada do Recinto

de Rodeio do municipio de Uniao Paulista, so ele recebeu pelos aludidos servicos, tendo ele dito

que o valor recebido pelo depoente jé. esi'ava ernbu tido no preco dos quatro portées, fabricados e

vendidos por ele, para a Prefeitura Municipal de Uniao l’aulista. Perguntado qual foi a pessoa que

pediu para que o depoente realizasse aqueles servicos de manutencao e solda nos portoes da

portaria de entrada do Recinto de Rodeio de Uniao Paulista, tendo o depoente dito que foi um

funcionario da Pret'eilura Municipal de Unjao Paulista, cuio nome o depoente n50 so recorda.
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Pelo PRESIDENTE DA CEl fol perguntado ao depoente quais 5230 03 nomes
dos seus funclonarlos, que estavam trabalhando juntamente com o depoente, realizando aqueles
servlcos de manutencao e solda, nos portoes da portaria de entrada do Reclnto de Rodeio de Unlao

Paullsta, por ocasiao do compareclmento da equipe da policla mllitar no local, tendo o depoente
respondido que tais pessoas sao dlaristas, ou seja, nao sao funclonarlos registrados pela empresa
do depoente, sendo que seus nomes sao: VALDIR, entre outras pessoas que o depoente nao sabe
dlzer quem sao, mas que estavam trabalhando no local.

Perguntado ao depoente se, no dla em que a equipe de policiais milltares
esteve no local, onde o depoente estava reallzando servlcos de manutencao e solda nas grades dos

portées da portaria de entrada do Reclnto Cle Rodelo se, dentre aquelas duas pessoas que estiveram
no local, conversando com a pessoa do depoente, além dos policiais milltares, fol a pessoa do
vereador GUILHERME PERINOTTO DOS SANTOS, no que o depoente respondeu, olhando a
flsionomla do referido vereador, que se fazla presente no auditorlo da Carnara Municipal de Unlao
Paullsta, por ocaslao da oitiva do depoente, que nao se recorda da flslonomia da pessoa que esteve
no local, juntamente com os policiais milltares, conversando com o depoente. O depoente quer

consignar que, como a pessoa que esteve no local, no dla dos fatos, na frente da portaria de entrada

do Reclnto de Rodelo de Unlao Pallllsta, e conversou com o depoente, estava de mascara, que por

esta razao o depoente nao pode preclsar quem era a tal pessoa.
Pelo Vereador, VICE PRESIDENTE DA CEI, senhor JOSE LUIZ SABINO,

fol perguntado a0 depoente se fol ele, por intermédlo de sua empresa, quem fabricou e/ ou instalou

os corrlmoes de metal, que encontram—se lnstalados na arquibancada da arena do Reclnto de

Rodelo de Unlao Paullsta, tendo o depoente respondldo que nao fol ele quem fabrlcou, nem

tampouco lnstalou tais corrlmoes. Perguntado ao depoente se ele conhece quem é que fabricou ou

lnstalou os tals corrlmoes de metal, tendo o depoente respondldo que nao sabe dlzer que

desconhece quem fabrlcou, como desconhece quem lnstalou os tais corrimées de metal, que foram

lnstalados ao longo das arquibancadas no Reclnto de Rodelo de Unlao Paullsta.
Pelo PRESIDENTE DA CEI, fol perguntado ao depoente se fol ele quem

fabrlcou as 14 (quatorze) portas de metals que foram lnstaladas nos banhelros do Reclnto de Rodeio

de Uniao Paullsta, especlflcamente nos boxes que acessam os vasos sanitarlos dos banhelros, no

que o depoente respondeu que n50, que nao fol ele quem fabrlcou nem lnstalou tais portas, n50

sabendo dlzer qual fol a empresa qne fabricou, nem que lnstalou, tais portas, reafirmando que ele

(depoente) fabrlcou apenas os 04 (quatro) p0rt6€s de metal que constam da Nota Fiscal n. 000019,
sérle 01, bem como que lnstalou apenas um dos quatro portées e prestou os servlcos de
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manutencao e solda nas grades dos portées da portaria da entrada do Recinto de Rodeio de Uniao
Paulista.

Pelo PRESIDENTE DA (2E1, foi perguntado ao depoente se, no dia em que
os policiais militares estiveram no local, no Recinto de Rodeio de Uniao Paulista, onde o depoente
realizava os servicos de manutencao e solda, nas grades dos portées de entrada do Recinto de
Rodeio de Uniao Paulista, se as duas pessoas que la estiveram presentes, juntamente com a equipe
policial militar, eram o Vereador Leandro e Vereador Eleito Guilherme Perinotto, e se, na ocasiao,

a pessoa de TIAGO HENRIQUE DA SILVA inanteve contato com os policiais militares e também
com as duas pessoas que acompanhavam a guarnicao policial militar, tendo o depoente
respondido que nao presenciou se tais pessoas, inclusive os policiais militares, mantiveram contato

ou conversaram com a pessoa de TIAGO HEN RIQUE DA SILVA. Perguntado ao depoente se, na
referida ocasiao, os outros 03 (trés) portoes de metal, medindo 4 metros e 25 centimetros de
comprimento por 01 metro e oitcnta centimetros de alhira, que foram fabricados pelo depoente e
por ele vendidos e entregues no Recinto de Rodeio de Uniao Paulista, se tais portoes estavam ou
nao naquele Recinto de Rodeio do Uniao Paulista, no que o depoente respondeu que nao estavam
mais naquele local, nao sabendo dizer para onde foram os outros trés portées de metal, comprados
pela Prefeitura Municipal de Uniaocl’anlista. V .

Pelo advogado do depoente, toi perguntado se além da atividade de
fabricacao e instalacao de portOes, se a empresa do depoente realiza outras atividades econémicas
e, em caso positivo, quais sao tais atividades, tendo o depoente respondido que sim, que sua
empresa, além de atuar no ramo de tabricacao e instalacao de portoes de metal, também atua no

ramo de instalacao de forros de PVC, instalaca'o de ‘v‘IdI‘OS, esquadrias de aluminio e boxes de

banheiros’.

Cumpre salientarmos, ainda, que ha época em que vieram a tona os fatos, objeto desta

investigacao parlamentar, o Vereador senhor LEANDRO RODRIGUES (atual Presidente

da Camara Municipal de Uniao Palilista), juntamente com o entao eleito Vereador (atual
Vereador de Vice Presidente (in Camara Municipal de Uniao Paulista), senhor
GUILHERME PERINOTTO DOS SANTOS, toram testemunhas presenciais de Varias
irregularidades perpetradas pelas emptesas fornecedoras de produtos a entao gestora
publica CLEUSA GUI MARTINS, razao pela qual foram tais Edis convidados a prestarem
depoimento perante os membros da CEI (Comissao Especial de lnquérito), conforme
segue:
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VIII - LEANDRO RODRIGUES,_ Vereador e atual Presidente da Camara Municipal de
Uniao Paulista que, das folhas 633 as folhas 644, afirmou o seguinte:

’o depoente é Vereador e atual Presidente da Camara Municipal de Uniao
Paulista. O depoento afirma que, na legislatura anterior, ao final da legislatura, por ter sido eleito

vereador e ter so classificado COmO suplente, apos o falecirnento do entao vereador LUIZ
ANTONIO PETRELE, tomou posse Como Vereador, sendo certo que sua posse se deu no dia 24

(Vinte e quatro) do més de agoslo do ano de 2020. Corn relagao aos fatos Objetos da presente
investigagao parlamentar, o depoente tern a dizer que, no ano de 2020, apés a sua assungao a0
cargo de vereador desta municipalidade, foi procurado por alguns populares, os quais narraram
a0 depoente que estava ocorrendo ulna obra de reforma no recinto (18 exposigoes da Cidade, sendo
certo que tais municipes solicitaram para que o depoente se deslocasse até aquele recinto de
exposigoes para o firn de realizar a devida fiscalizagao das obras da reforma. Como faz parte das
atribuigoes do vereador, dentre outras, fiscalizar os atos levados a efeito pelo Chefe do Poder
Executivo e seus funcionarios (diretos, indiretos e comissionados) ou prepostos, entao, diante
daquele pedido feito por populares de Uniao Paulista, o depoente compareceu no recinto de
exposigoes, em data que nao se recorda ao certo, porém sabendo dizer que foi depois de estar
empossado como vereador. Era periodo da tarde, logo apés o almogo, quando o depoente
compareceu pessoalrnente no recin‘to de exposigoes da cidade. Chegando la, se deparou com duas
pessoas trabalhando nas obras da mencionada reforma, se recordando o depoente de ter visto
diversas ferragens que estavam colocadas sobre o piso da quadra coberta. Entao, o depoente
indagou aquelas duas pessoas que estavarn trabalhando nas obras de reforma do recinto de
exposigées, perguntando a elas quem seria o responsavel por aquelas obras, tendo tais pessoas
respondido a0 depoente que o responsavel pelas obras era 0 ’TIAGO'. Perguntado a0 depoente se
sabe dizer que é o tal ’TIAGO’, tendo o depoente respondido que TIAGO é um empresario da
cidade de Macaubal que, junto com outras empresas;'contrataram corn a Prefeitura Municipal de
Uniao Paulista para reformarem o recinto de exposinées da cidade. Esta informagao, 0 depoente
esclarece que foi ter somente no mes 'de dezembro do ano de 2020. O depoente, naquela ocasiao
em que procedeu com a fiscaiizaqao da t-xecugao daquelas obras d9 reforma, se deslocou até a
arquibancada da arena do recinto, quaruio constatou que os (:‘orrimoes de metal que estavam sendo
instalados na arquibancada, estavam cm desacordo com as normas de seguranga, eis que a sua
base estava solta. Em razao (iaquem constatacao, C depoente solicitou aos funcionarios que
trabalhavam no local, para que lhe fomecesse o contato telefonico do tal ’TIAGO'. Ia estando na
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posse do telefone celular do 1TIAGO’, o depoente procedeu com uma chamada telefénica, a partir

do seu nfimero de telefone celular particular, para o nfimero de telefone celular particular do

’TIAGO’, responsavel por parte dos servicos de reforma do recinto de exposicoes, sendo certo que

o ’TIAGO', nao atendeu aquela primeira'ligacao feita pelo depoente. Apos alguns minutos, o

’TIAGO’, retornou a ligacao para o depoente, quando entao, o depoente perguntou ao TIAGO se

ele era mesmo o responsavel pelas obras de reforma que estavam sendo realizadas no recinto de

exposicoes de Uniao Paulista, tendo TIAGO respondido ao depoente que sim. O depoente

argumentou com TIAGO que aqueles corrimoes estavam sendo fixados de forma inadequada,

oferecendo risco a seguranca das pessoas que fossem utilizar daquelas estruturas, no que o TIAGO

respondeu ao depoente que ele conversaria com o depoente pessoalmente num momento

posterior. Depois o depoente tomou conhecimento de que o tal ’TIAGO’, em verdade, é o

proprietario da empresa ’TIAGO HENRIQUE DA SILVA M.E.’, cuja sede fica na cidade de

Macaubal/SP, na avenida Carmo Buissa, n. 925, Sala, Centro, CEP: 15270-000. O depoente

retornou ao recinto para proceder corn novas fiscalizacoes, em dias posteriores, tendo constatado

que os corrimoes continuavam da forma como estavam, ou seja, que o TIAGO nao tomou qualquer

providéncia para sanar aquela irregularidade apontada pelo depoente ao telefone. Na ocasiao da

nova fiscalizacao, o depoente constatou que, nos banheiros do recinto de exposicoes, foram

instalados 14 (quatorze) portas de metal, cujos ser’vicos de fixacao foram realizados pelos dois

individuos que estava trabalhando no recinto de exposicoes, que se apresentaram como sendo

funcionarios do TIAGO. O depoente constatou que as portas instaladas estavam bastante

enferrujadas, eis que nao receberam sequer uma demao de tinta de fundo. O depoente ressalta,

ainda, que a forma como foram instaladas as quatorze portas de metal estavam em ordem, porérn,

o depoente destaca que até a presente data aquelas portas de metal nao receberam nenhuma demao

de tinta de fundo, estando a mercé do tempo e sofrendo deterioracao pela acao da ferrugem. No

més de dezembro de 2020, so recordando o depoente que foi no ultimo dia do més de dezembro

de 2021, ou seja, dia 31 de dezembro, o depoente retorno ao recinto de exposicées, para proceder

com nova fiscalizacao nos servicos que estavam sendo realizados por TIAGO. Naquela ocasiao, o

depoente se fazia acompanhar da 'pessoa do senhor GUILHERME PERINOTTO DOS SANTOS,

entao eleito vereador, que veio a tomar posse no cargo de vereador no dia 01 de janeiro do ano de

2021. O depoente se recorda que era periodo da tarde. Naquela oportunidade o depoente constatou

que tinharn mais pessoas trabalhando. O depoente perguntou aos trabalhadores se a pessoa do

TIAGO estaria vindo ali na obra, tendo os trabalhadores respondido para o depoente que Sim, que

dali a pouco iriam chegar o TIAGO e também o RAFAEL, que é, segundo o depoente tomou

conhecirnento, é o proprietario da empresa RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA, localizada na Rua
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José Montoro, n. 848, bairro Centro, municipio de Macaubal/SP. O depoente e GUILHERME
permaneceram no local até a chegada dos empresarios TIAGO e RAFAEL que se deu momentos
apés. O depoente viu que estava’sendo fixado um portao de metal, no Vao livre do muro do recinto
de exposicées, sabendo o depoente dizer que tal portéo estava sendo fixado por pessoas que se
identificararn como sendo funcionarios do TIAGO HENRIQUE DA SILVA. O depoente sabe dizer
que o tal portao estava sendo fixado no vao livre do rnuro que fica na rua lateral do recinto, sabendo
o depoente dizer tratar—se da rua Ricierl Papile. Nesta altura, o depoente ja estava na posse de todas
as Notas Fiscais referentes aos itens e produtos fornecidos pelas empresas que participaram do
processo adrninistrativo de contrataqao e que firmaram contratos com a Prefeitura Municipal de
Uniao Paulista e que realizaram aquelas obras de reforma no recinto de exposicoes. Entao, o
depoente, estando de posse da Nota Fiscal de numero 019, série 1, emitida na data de 17/ 12/2020,
pela empresa RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA (CNPJ n. 31.799.755/ 0001-21), indagou ao
TIAGO sobre os 04 (quatro) portoes que estavam insertos 11a referida Nota Fiscal, uma vez que o
depoente tinha constatado apenas a instalacao de 01 (um) dos portées, tendo o TIAGO respondido
a0 depoente, o qual se fazia acompanhar pela. pessoa do eleito vereador GUILI—IERME
PERINOTTO DOS SANTOS, que, embora est-ivesse constando na Nota Fiscal a quantidade de 04
(quatro) portoes, que seria instalado apenas um portao, pois os outros trés seriam para compensar

alguns reparos que a empresa de TIAGO I-IENRIQUE DA SILVA estava realizando nas grades
existentes na portaria de entrada do recinto de exposicoes. O depoente ressalta que foi fiscalizar as
tais grades da portaria do recinto e constatou que os funcionarios de TIAGO HENRIQUE DA

SILVA realizararn apenas alguns reparos de solda nas grades ja existentes da portaria de entrada
do recinto de exposicoes e nada mais. Ou seja, pela constatacao feita pelo depoente e GUILHERME
PERINOTTO DOS SANTOS, houve locupletamento ilicito levado a efeito pela pessoa de TIAGO

HENRIQUE DA SILVA e as empresas que se associaram a ele, em prejuizo aos cofres pfiblicos da
municipalidade. O depoente, ao fazer uma verificacao de parte das Notas Fiscais que integraram

parte dos empenhos alusivos as obras de reforma do recinto de exposicoes, especificamente: l —
NOTA FISCAL DE NUMERO 021, SERIE 1, emitida em 17/ 12/ 2020, pela pessoa juridica de razao
social FABIO DE PADUA FERNANDICS (CNPJ n. 25.211.315/0001—09); II — NOTA FISCAL DE
NUMERo 005, SERIE 1, emitida em 07/12/2020, pela pessoa juridica de razao social CLAUDEMIR
PADOVANI (CNPJ n. 22,541.730/1 1001-00), cnjo's materials, na sua totalidade, deveriam ter sido

destinados para a rcalizacao das obras de reforma do recinto de exposicoes, pode afirmar o
depoente, corn certeza, que houve um; associacao criminosa, entabulada entre tais empresas e a
pessoa de TIAGO HENRIQUE DA SILVA (CPF n. 369.282.528-55), empresario proprietario da
pessoa juridica TIAGO HENRIQUE DA SILVA ME. {CNI’J n. 10.644.316/ 0001-70), em prejuizo a0
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erario publico de Uniao Paulista. Segundo o depoente, esta constatacao deve—se a analise conjunta

por ele realizada, cotejando os documentos fiscais apresentados pelas aludidas empresas, atrelado

as constatacoes in loco realizadas pelo depoente e pelo senhor GUILI—IERME PERINOTTO DOS

SANTOS, quando conversaram, juntos, com a pessoa de TIAGO HENRIQUE DA SILVA, na tarde

do dia 31 / 12/ 2020, no recinto de eXposigoes de Uniao Paulista, ocasiao em que TIAGO

HENRIQUE DOS SANTOS se apresentou ao depoente corno sendo o responsavel pelas obras de

reforma e adequacées do recinto de exposicoes de Uniao Paulista. Tal assertiva, segundo o

depoente, se torna ainda mais verossimil quando ele tomou conhecimento do teor do depoimento

prestado por TIAGO HENRIQUE DA SILVA nos autos da CEI (Comissao Especial de Inquérito),

que apura, dentre outras, as irregularidades ocorridas nas obras de reforma ao recinto de

exposicoes de Uniao Paulista. Segundo consta do referido depoimento prestado por TIAGO,

encartados as folhas 601 as folhas 603 dos autos da CEI, o endereco residencial descrito por ele em

seu depoimento, qual seja, ’RUA JOAQUIM PEDROSO N. 971, BAIRRO FUNDOS, CEP: 15.270-

000, MUNICIPIO DE MACAUBAL/SI” coincide com o endereco constante da NOTA FISCAL DE

NUMERO 005, SERIE 1, emitida na data de 07/12/2021, no valor de R$ '16.880,00, pela pessoa

juridica de razao social CLAUDEMIR PADOVANI (CNI’J n. 22.541.736/0001-00), encartada as

folhas 264 dos autos da CE], quai seja ‘RUA JOAQUIM PEDROSO, N. 971, MUNICIPIO DE

MACAUBAL/ SP, CEP: 15270-000. Ia no que diz. respeito a empresa de razao social OLIVEIRA E

CAMPOS RIO PRETO LTDA - VLE. (CNP] n. 03.672.001/ 0001—70), 0 depoente verificou que foram

fornecidos diversos itens, dentre eles os’ constantes da NOTA FISCAL DE NUMERO 6287, SERIE

1, emitida em 30/ 04/ 2021, no valor de R35 7000,00 (sete mil reais), cujos itens foram: : I — PERFIL

GESSO ACARTONADO GUIA 48, quantidade de 50 (Cinquenta) pecas; II - PERFIL GESSO

ACARTONADO MONTANTE 48, quantidade de 80 (oitenta) pecas; III — GESSO ACARTONADO

ST 1,80 X 1,20 12,5MM, quantidade do 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; Vl — PLACA CIMENTICIA PROFORTE 1,20 X 2,40

10MM, quantidade 08 (oito) pecas. Tais itens constantes desta Nota Fiscal, segundo constatou o

depoente, cotejando tal Nota Fiscal com o empenho respectivo, deveriam ter sido empregados pela

ex Gestora Publica CLEUSA GUI MARTINS nas obras de reforma do recinto de exposicoes, porém,

tais itens n50 foram instalados em nenhum local do rccinto de exposicoes de Uniao Paulista. Tais

constatacées foram feitas pelo depoente, acompanhado por GUILHERME PERINOTTO DOS

SANTOS, quando de suas Visitas de fiscal-Macao levadas a efeito nas obras do recinto de exposicoes

de Uniao I’aulista. O depoente quer fazer algumas consideracées que entende serem importantes

e relevantes para o contexto desta 1nvestigacao. No dia 31 / 12/ 2020, quando o depoente se fazia
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acompanhar do eleito vereador GUILHERME PERINOTO DOS SANTOS, ao conversar com a

pessoa de TIAGO HENRIQUE DA SILVA, este disse ao depoente e GUILHERME que aquilo que

estava ocorrendo no recinto de exposicoes de Uniao Paulista era pequeno frente ao que estava

rolando na obra do novo velorio municipal. TIAGO HENRIQUE DA SILVA disse, ainda, que ele

nao iria segurar nada sozinho nao, afirmando ao depoente que nao ficaria sozinho caso houvesse

responsabilizacao criminal em seu desfavor. Inclusive, o depoente se recorda que estava junto de

TIAGO HENRIQUE DA SILVA a pessoa de RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA, para quem o

depoente e GUILHERME fizeram algumas perguntas sobre a execucao daquelas obras no recinto

de exposicoes, porém, RAFAEL virou as costas para o depoente e GUILI—IERME, afirmando que

quem deveria responder as perguntas do depoente era 0 TIAGO e nao ele (RAFAEL). Em razao

daquelas afirmacoes feitas por TIAGO HENRIQUE DA SILVA, o depoente salienta que acionou a

policia rnilitar pelo telefone ’190’, uma vez que entendeu que seria caso de ser registrado um

boletim de ocorréncia, mesmo porque aquela afirmacao feita por TIAGO HENRIQUE DA SILVA

ao depoente, em tese, se revestia de carater criminoso. Compareceu no local dos fatos uma viatura

da Policia Militar, composta por policiais militares do destacamento de Poloni, nao sabendo o

depoente declinar os nomes dos policiais, sendo certo que tais policiais militares disseram ao

depoente que aquilo nao era comeles. O depoente quer observar que registrou um Boletirn de

Ocorréncia na Policia Civil do municipio de Uniao Paulista, todavia o teor do referido Boletim de

Ocorréncia versou sobre a demora da ex gestora publica CLEUSA GUI MARTINS em fornecer ao

depoente todas as Nota Fiscais e documentos referentes aos gastos com as obras e reformas,

oriundas da verba federal recebida pelo municipio de Uniao Paulista, por conta da cessao onerosa

do pré—Sal. Quando todas as NOTAS FISCAIS e demais documentos foram entregues pela entao

ex gestora publica CLEUSA GUI MARTINS ao depoente (isto antes da visita de fiscalizacao levada

a efeito pelo depoente e GUILI—IERME PERINOTO DOS SANTOS no dia 31/12/2020), ele se

surpreendeu, pois viu que a empresa de TIAGO HENRIQUE DA SILVA constava como emitente

da NOTA FISCAL DE NUMERO 024, SERIE 1, emitida em 30/ 04/ 2020, no valor de R$ 17,000,00

(dezessete mil reais), pela pessoa juridica TIAGO H. DA SILVA M.E. (CNPJ n. 10.644.316/0001-

70), tendo como adquirente a Prefeitura Municipal de Uniao Paulista. O depoente verificou constar

da aludida Nota Fiscal a venda do 30 (trinta) jogos de mesas, cada jogo acompanhado de 04 (quatro)

cadeiras, totalizando, pois, 120 (cento e vinte) cadeiras. Diante daquela constatacao, o depoente

buscou verificar o valor que foi cobrado por TIAGO HENRIQUE DA SILVA por cada jogo de mesa

e cadeiras, tendo constatado que constava da respectiva Nota Fiscal o valor, por cada jogo de mesa,

de R$ 566,6667 (quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos). Entao, ja no dia

31/12/2020, quando da fiscalizaca‘o levada a efeito pelo depoente e GUILHERME PERINOTO DOS
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SANTOS, nas obras do recinto de exposicées, o depoente perguntou para TIAGO HENRIQUE DA
SILVA sobre aqueles valores que ele hav1a cobrado na Nota Fiscal, uma vez que estavam muito

acima daquilo que o mercado praticava. Para a surpresa do depoente, TIAGO HENRIQUE DA
SILVA lhe respondeu que realmente havia cobrado valor a maior na venda dos 30 (trinta) jogos de
mesa e cadeiras, para a Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, porém, TIAGO justificou o
superfaturamento do item pelo fato de estarmos atravessando o periodo de pandemia do
coronavirus e que o sobrepreco visava uma compensacao. Apos o depoente tomar conhecimento
daquela venda de mesas e cadeiras por parte de TIAGO HENRIQUE DA SILVA o depoente,
fazendo—se acompanhar do ja vereador empossado GUILHERME PERINOTO DOS SANTOS, no
dia 04/01/2021, procederam com uma visita de fiscalizacao no Clube Recreativo de Uniao Paulista,

para onde foram as mesas e cadeiras adquiridas pela Prefeitura Municipal de Uniao Paulista,
ocasiao em que o depoente constatou (1 ue estavam faltando 08 (oito) cadeiras, do total de 120 (cento
e vinte). Diante daquela constatagao, o depoente foi ate a Prefeitura de Uniao Paulista, onde
conversou com o funcionario ERICO, que foi a pessoa que recebeu os jogos de mesas e cadeiras,
sendo certo que o ERICO disse que Sim, que havia sido ele quem recebeu as mesas e cadeiras,
porém, num primeiro momento ERICO disse a0 depoente que havia conferido os itens e, em
seguida, desdisse o que foi dito, sustentando que nao havia (‘onferido os itens. O depoente ressalta

que levou ao conhecimento da atual Prefeita KENDREA a situacao envolvendo o sumico das oito

cadeiras, porérn, nao sabe dizer se foram tomadas ou nao as providéncias no sentido de apurar

todo o ocorrido.
Pelo Vereador, Vice Presidente integrante da CEI, senhor JOSE LUIZ

SABINO, foi perguntado a0 depoente se, a época em que ele tomou conhecimento das deni’incias

de irregularidades que estavarn ocorrendo nas obras do recinto dc cxposicées e na construcao do

novo velério municipal de Uniao Paulista (que se derarn na legislatura anterior), se além do

depoente, algum outro vereador tambom procedeu com as fiscalizacdes levadas a efeito pelo

depoente, tendo o depoente respondido que somente o depoente, que se fez acornpanhar do eleito

vereador GUILHERME PERINOTTO DOS SANTOS, foram quem procederam com as fiscalizagées

nas ditas obras.
I’elo Vereador, PRESIDENTE DA CE], senhor HUMBERTO FILIPI DOS

REIS PEREIRA, foi pergm‘ntado ao depoente se ele rein conhecimento do destino que tomaram os
outros trés portOes que foram vendidus pela empresa RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA a

Prefeitura do Municipio de Uniao Pualista, constantes da NOTA FISCAL DE NUMERO 019, SERIE

1, emitida em 17/ 12/2020, inscrta as lollias 5’11 dos presenles autos, tendo o depoente respondido
que nao sabe o destino due foi dado para os outros trés portoes, podendo afirmar, entretanto, que
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tais portoes nao foram entregues no recinto de exposicées de Uniao Paulista. Tal afirmacao o

depoente faz de forma assertiva, uma vez que ele’ mesmo, pessoalmente, procedeu com as

fiscalizacoes na execucao dos servicos de reforma do recinto de exposicées de Uniao Paulista,

servicos que, ratifica, foram levados a efeito por pessoas fisicas recrutadas por TIAGO HENRIQUE

DA SILVA.
Com relacao as obras da construcao do Novo Velério Municipal de Uniao

Paulista, o depoente tem a dizer que, no final do ano de 2020, lhe chegou uma solicitacao de um

municipe, sobre a necessidade de construir uma lombada, para a qual foi sugerido a utilizacao de

cimento. O depoente, diante daquela solicitacao, foi verificar junto a prefeitura se seria possivel ou
nao a construcao da tal lombada, fazendo uso de cimento, quando tomou conhecimento de que a

Prefeitura Municipal havia adquirido mais 100 (cem) sacos de cimento, além daqueles 700

(setecentos) sacos que ja haviam sido comprados para serem empregados nas obras da construcao

do prédio do novo velério municipal. Foi quando o depoente, de posse dessas informacées iniciais,

deflagrou mais uma fiscalizacao, desta vez tendo como alvo da fiscalizacao a referida obra. Na

ocasiao, podendo o depoente afirmai' que foi no final do ano de 2020, o depoente foi até o

almoxarifado da Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, onde se encontrava o funcionario

ALEXANDRE JOSE DA SILVA. O depoente perghntou a ALEXANDRE sobre aquela compra de

mais 100 (cem) sacos de cimento para serem utilizados na obra do novo velorio municipal, tendo

o ALEXANDRE franqueado ao depoente contar aquele estoque de cimento, no que o depoente

constatou que tinham apenas 63 (sessenta e trés) sacos de cimento. lndagado ALEXANDRE sobre

aqueles sacos de cimento, ele respondeu que foram utilizados para outras finalidades, que nao

aquelas para as quais foram comprados o cimento, ou seja, restou comprovado que houve desvio

de sacos de cimento, que foram comprados para a construcao do prédio do novo velério municipal,

mas que, em verdade, tomaram ou tro destino. Segundo o préprio ALEXANDRE, parte do cimento

foi utilizado para construir calcadas dc municipes de Uniao Paulista, dentre eles o GALETI. Outra

observacao que o depoente faz é que, para aquela obra (prédio do novo Velério Municipal), no

estagio em que se encontra, nao tern como sercm utilizados 800 (oitocentos) sacos de cimento (700

sacos adquiridos primeiramente e mais 05 100 sacos que foram adquiridos depois). O préprio

engenheiro da prefeitura municipal de Uniao Paulista, de nome EVERTON, afirmou e fez esta

constatacao. O depoente afirma que, no final do ano de 2020, quando deflagrou mais esta

fiscalizacao, solicitou para que lhe acompanhasse no local onde estava sendo realizada a obra do

novo velc'irio municipal de Uniao Paulista, o eleito vereador GUlLl-IERME PERINOTO DOS

SANTOS e seu genitor GENILSON DOS SANTOS PERINOTO, sendo que seguiram os trés naquele
local. Chegando la, 0 depoente, GUlLl lERME e GENILSON so depararam com os trabalhadores

Site: www.camarauniaopaulista.sp.;_uv.br E»maii: c:mara@camarauniaopaulista.sp.gov.br‘ , ‘
. / . / X)

l . . I‘LléZz'" (A

/‘-'f f” / H/ \g)
. ‘3‘ i/ f



Estado de S50 Paulo

Rua s‘aio Pedro,715 - Fone:(17)3278-1200 -— CEP 15250-000 - Unifio Paulista—SP - C.N.P.J. 00.522.411/‘039‘Xi47

executando os servicos, momento em que foram flagrados procedendo com a construcao das vigas

de sustentacao dos telhados das varandas externas, fazendo uso de trelicas (que sao ferragens

inadequadas para serem utilizadas em construcao de vigas de sustentacao). Naquele momento, o

depoente, inconformado com aquela situacao, eis que viu que aquela estrutura de vigas com

trelicas colocaria em risco a Vida e a integridade fisica das pessoas que fossem frequentar aquele

velério, se deslocou até a prefeitura municipal, acompanhado de GUILI—IERME e GENILSON, e

solicitaram a entao engenheira civil da prefeitura, senhora SIMONE, para que fosse verificar aquilo

que estava ocorrendo na obra, ocasiao que o depoente indagou a engenheira SIMONE sobre quem

seria o responsavel técnico pela construcao daquela obra, no que SIMONE respondeu ao depoente

que o responsavel seria o engenheiro civil JEAN CARLOS, que teria sido contratado especialmente

para conduzir aquela edificacao. Mesmo assim, a engenheira civil SIMONE foi com o depoente até

a obra e, juntos, apés constatarem aquela irregularidade, quanto a construcao daquela viga de

sustentacao fazendo uso de trelicas, entao, foi determinada a paralizacao da obra, o que permanece

até hoje. Na mesma data em que o depoente esteve 11a obra, acompanhado de GUILI—IERME

PERINOTO DOS SANTOS, GENILSON DOS SANTOS PERINOTO e da engenheira civil SIMONE,

foi constatado que o piso que estava sendo assentado se tratava de um determinado tipo de piso.

Entao, o depoente, ao fiscalizar as demais Notas Fiscais, dos produtos que foram fornecidos pela

empresa ABREU E BERNARDO ELETRICA E PARAFUSOS LTDA (CNPI n. 31.306.704/0001-10),

em especial, a NOTA FISCAL n. 137, SERIE 001, emitida em 01/10/2020, onde consta o

fornecimento de 200 (duzentos) metros de piso em 50x50 51/ 1160 2,5mcx PORT B POR, no valor

total de R$ 'l0.000,00 (dez mil reais); e a NOTA FISCAL n. 136, SERIE 001, emitida em 01/ 10/ 2020,

onde consta o fornecimento de 200 (duzentos) metros de piso em 50x50 51/ 1160 2,5mcx PORT B

POR, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Foi quando o depoente, procedendo com uma

conferéncia do produto que estava descrito nas duas Notas Fiscais em questao, consolidando com

aquele piso que flagrou, no momento da fiscalizacao, que estava sendo aplicado sobre o contrapiso

interno do prédio do novo velorio municipal, constatou que nao era 0 mesmo produto, tendo

constatado que o piso que estava sendo etetivamente aplicado se tratava de um piso do tipo

ceramica, bem mais barato do que o piso porcelanato descrito nas Notas Fiscais, que sao pisos do

tipo porcelanato, da marca Porto Belo. Ou seja, mais uma irregularidade que foi constatada pelo

depoente, praticada pela ex gestora publica CLEUSA GUI MARTINS, em conluio com a empresa

ABREU E BERNARDO ELETRICA E PARAFUSOS LTDA, uma vez que esta empresa entregou um

produto bem mais barato do que aquele due efetivamente vendeu, tendo, pois, recebido valor bem

maior do que aquclc que devcria ter recebido pelo piso efetivamente entregue, que é bem inferior

aquele que faturou nas Notas Fiscais em questzio. Ademais, o depoente quer ressaltar que a
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quantidade de metros quadrados que constam das Notas Fiscais de numero 136 e 137, emitidas

por ABREU E BERN ARDO ELETRICA E PARAFUSOS LTDA, que juntas somam um total de 400

(quatrocentos) metros quadrados de piso, (3 muito maior do que a area da metragem quadrada do

contrapiso do prédio que esta sendo edificado. I’or'cauto, o depoente afirma que neste ponto

também consta materializada a irregularidade no que tange a esta obra.
Pelo Vereador; PRESIDENTE DA CEI, senhor HUMBERTO FlLlPl DOS

REIS PEREIRA, foi perguntado ao depoente se é de seu conhecimento a pessoa que recebeu os 100

(cem) sacos de cimento que foram comprados pela Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, para

serem empregados na obra do novo velorio municipal da cidade, tendo o depoente respondido

que quem recebeu 03 100 (cem) sacos de cimento foi a pessoa conhecida como SILVINHO PAIOLA,

que ocupa o cargo de motorista, integrando os quadros de funcionarios publicos municipais de

Uniao Paulista, sendo que, a época, SILVINHO PAIQLA era motorista do gabinete da ex gestora

publica CLEUSA GUl MARTINS. Ia no que diz respeitoaos outros 700 (setecentos) sacos de

cimento, adquiridos pela Prefeitura Municipal de Uniao Paulista da empresa ABREU E

BERNARDO ELETRICA E PARAFUSOS LTDA, o depoente nao sabe dizer quem é que os recebeu.

Ainda no final do ano de 2020, no mes de dezernbro, apés a entao gestora

publica, a ex l’refeita Municipal CLEUSA GUI MARTINS, ter tornado conhecimento das acoes

fiscalizatérias que estavam sendo levadas a efeito pelo depoente (vereador Leandro Rodrigues), o

depoente fol abordado pela entao Prefeita CLEUSA GUI MARTINS, por meio de mensagens de

whatsapp, enviadas por CLEUSA para o whatsapp do depoente, onde CLEUSA tentava aliciar o

depoente, dizendo a este para que deixasse aquilo quieto, pois caso continuasse com aquelas

fiscalizacoes acabaria dando problemas para ela. Segundo o depoente, CLEUSA chegou a afirmar

para o depoente que ela queria resolver aquilo da melhor maneira possivel, no que o depoente

respondeu que a melhor maneira de se resolver toda aquela situacao seria investigando tudo.

Como se nao bastasse, ainda segundo o depoente, a entao Prefeita CLEUSA, de forma insistente,

tornou a abordar o depoente, desta vez pessoalmente, tendo CLEUSA parado seu carro em frente

a residéncia do depoente, pedindo para que este entrasse no carro, o que foi atendido pelo

depoente. 1a dentro do carro de CLEUSA, esta seguiu para o cernitério da cidade, local onde estava

sendo edificada a obra do novo velério municipal, tendo CLEUSA parado em frente ao cemitério

e a obra do novo velOrio. Urna vez mais, C LEUSA tentou a’liciar o depoente, dizendo que ela estava

disposta a resolver aquela simacéo da forma que ficasse melhor para o depoente, inclusive,

derramando lagrimas, fingindo chorar. O depoente, de maneira firme, reafirmou aquilo que ja

tinha dito anteriormenle pelo whatsa up a CLEUSA, ou seja, que aquilo tudo seria resolvido em

uma investigacao especifica. Mais uma v02, na tentativa de persuadir o depoente a nao prosseguir

.
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com a formalizacao de uma investigagao parlamentar, quem procurou o depoente foi a pessoa de
MARCELO DE ABREU, proprietario da empresa ABREU E BERNARDO ELETRICA E

PARAFUSOS LTDA, em ligacao telefOnica. Segundo o depoente, MARCELO DE ABREU, apos
tomar conhecimento de que o depoente daria prosseguimento corn uma investigacao no
parlamento municipal, formalizado por meio de uma CEI (Cornissao Especial de Inquérito),
MARCELO insistiu para que o depoente aceitassé receber os pisos que nao foram entregues o que
estavam lancados nas Notas Fiscais de numeros 000136 9 000137, emitidas pela empresa ABREU E
BERNARDO ELETRICA E PARAFUSOS LTDA, no que o depoente respondeu a MARCELO que
nao poderia receber absolutamente nada, urna vez que foram detectados diversos indicios de
irregularidades na obra do novo velorio municipal, dentre elas o piso, que foi faturado urn, bem
mais caro, e entregue outro piso, bem mals barato, razoes pelas quais, dentre as outras

irregularidades constatadas, a obra for paralisada, estando sob investigacao. Ainda com relacao a
obra do novo velorio municipal de L‘ niao Paulista, cufa mnprei’ta foi desenvolvida pela ex Prefeita
CLEUSA GUI MARTINS, outra vonstatacao .Feita por mim, pelo vereador GUILHERME
PERINOTO e por GENILSON DOS SANTOS PERINOTO, diz respeito a laje da construcao, eis que
ela foi preenchida com concrelo usiuado e a ustrutura da laje, no que tange a engenharia, nao
obedeceu aos parametros técnicos adequados, de r'orma que a laje cedeu (embarrigou para baixo).
Visando maquiar aquele grave defeito da obra. a empresa que estava a frente da execucao daquela
obra, confeccionou uma Viga invertida, buscando reforcar a laje, e escondeu a deformidade
ocorrida para baixo, aplicando o forro de gesso, o que camuflou a aludida deformidade da laje.
Todavia, os riscos de desabamento, segu ndo o depoente, ainda persistem na obra, motivo pelo qual
deve a mesma permanecer interditada, ate que servicos de engenharia estrutural sejam realizados
e 05 fragmentos construidos de forma inadequada e sem obedecer aos parametros da boa
engenharia e seguranca, sejam refeitos.
Polo Voreador, PRESIDENTE DA CE], senhor HUMBERTO FILIPI DOS REIS PEREIRA, foi

perguntado ao depoente qual foi a empresa que contratou com a Prefeitura Municipal para
executar os servicos de edificacao (Juan de obra) do piédio do novo velorio municipal de Uniao
Paulista, tendo o depoente respondido quc nao se recorda o nome da empresa, porém que, pelo
que constatou, também existiram iiregularldades na contratacao das maos de obra que foram
empregadas na execucao da obra, leis quc nao visualizou profissionais habilitados para atuar na
equipe, tais como técnicos de segurmxgu do trabalho, engenheiros capacitados, tendo flagrado,

inclusive, no inicio da obra at? o mr‘mmnto de respaldar a obra, o emprego de mao de obra da
ro ria arefeitura munici al, inclusive, funcionarios ue atuam na coleta do lixo’.l .
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Diante do farto conjunto probato’rio amealhado até as folhas 679 do presente feito, apés
formal consulta realizada ao Departamento Juridico da Casa, os membros integrantes da
CEI (Comissao Especial de Inquérito), resolveu proceder com a inquiricao do funcionario
publico municipal ‘senhor ANTONIO TURATI NETO, todavia, na condicao de
INVESTIGADO, conferindo-lhe, como corolario, todos os direitos constitucionais
peculiares a tal condicao juridica, ,dentre eles 0 de permanecer assistido pelos seus
Advogados, presentes na sessao respectiva, bom como o direito de permanecer em siléncio
ante todas as perguntas que lhe forem feitas pelos membros integrantes da CEI, em
homenagem ao direito constitucional a nao auto incriminacao. Apés, segue o teor das
afirmacoes feitas pelo INVESTIGADO senhor ANTONIO TURATI NETO.

IX - ANTONIO TURATI NETO, funcionario publico municipal (operador de
maquinas) que, das folhas 681 as folhas 687, afirmou o seguinte:

’o inquirido afirma que é funcionario publico municipal, estando lotado na
Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, sabendo dizer que foi admitido ja tem mais ou menos 22
anos, sendo que atualmente ocupa o cargo de operador de maquinas, estando neste cargo ha cerca
de 18 anos. Com relacao a pessoa de nome ALEXANDRE JOSE DA SILVA, que é funcionario
publico do municipio de Uniao Paulista/SP, 0 mquirido afirmar que conhece tal pessoa, sabendo
dizer que trabalha na prefeitura municipal de Uniao Paulista, sabendo dizer que, segundo o seu

conhecimento, o funcionario publico de nome ALEXANDRE JOSE DA SILVA exerce a funcao de
pedreiro. Com relacao a pessoa de nome RICARDO WILLIANS DOS SANTOS, o inquirido
informa que conhece tal pessoa, sabendo dizer que também é funcionario publico municipal,
ocupando o cargo de coveiro, até onde sabe o inquirido. Com relacao a pessoa de nome CLEUSA
GUI MARTINS, o inquirido sabe dizer que conhece tal pessoa, sabendo dizer que trata-se da ex-
Prefeita do Municipio de Uniao Paulista/SP, tendo desempenhado o seu mandato do ano de 2017
ao ano de 2020. O inquirido afirma que, no transcorrer do mandato eletivo da ex—Prefeita CLEUSA
GUI MARTINS, atuou por algum tempo desempenhando a funcao de Fiscal Geral de Servicos,
ficando responsavel pelas manutencoes das estradas e também pelos servicos de limpeza do
municipio. O inquirido sabe informar que exerceu esta funcao em meados do ano de 2019,
scguindo até o ano de 2020. Com relacao ao funciona'rio publico municipal de nome RICARDO
WILLIANS DOS SANTOS, que exerce a funcao de coveiro no municipio de Uniao Paulista, o
inquirido afirma que nao cxercou nen'num poder dc mando sobre tal funcionario. O inquirido
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afirma que, as vezes, o funcionério publico RICARDO WILLIANS DOS SANTOS Vinha tirar

algumas duvidas com o inquirido, porém, que ele respondia diretamente para a engenheira da

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

DONDA. Com relacao ao funcionario publico de nome ALEXANDRE JOSE DA SILVA, que exerce

a funcao de pedreiro no municipio de Uniao Paulista/SP, perguntado a0 inquirido se ele, no

periodo em que exerceu a fungao de FISCAL GERAL DE SERVICOS, se exerceu algum poder de

mando sobre tal funcionario publico, o inquirido AFIRMOU QUE NAO IRA RESPONDER A ESTA
PERGUNTA, ORIANDO EM PERMANECER EM SILENCIO. I’erguntado a0 inquirido se ele tinha

conhecimento de que, no ano de 2020, foi realizada uma reforma e adequacao no imével que abriga

o Recinto de Exposic6es do municipio de Uniao Paulista/SP, respondeu o inquirido que Sim, que

tinha conhecimento dd realizacao da referida obra no prédio que abriga o Recinto de Exposi96es

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

contato com a obra de reforma 9 ad equacOes do prédio publico que abriga o Recinto de Exposicoes

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

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

PERGUNTA, OI’TANDO A PERMANECER EM SILENCIO. Perguntado a0 inquirido se ele tinha

conhecimento de que, no ano de 2020, fci realizada uma reforma e adequacao no prédio que abriga

0 Centro Comunitario do municipio de Uniao Paulista/SP, tendo o inquirido respondido que Sim,

que tinha conhecimento da realizacao de tal obra. Perguntado a0 inquirido se tinha conhecimento

de que, no mesmo ano de 2020, foi adquirido pela entao Prefeita Municipal de Uniao Paulista/SP

CLEUSA GUI MARTINS, a quantidade de 30 (trinta) jogos de mesas, contendo, cada jogo, 04

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

tendo o inquirido respondido que ouviu dizer que Sim, que foram adquiridos tais itens para 0

Centro Comunitario de Uniao Paulista/ SP. Com relagao ao valor que foi pago na aquisicao de tais

jogos de mesas, e se tem alguma inforrnacao de que houve superfaturamento na compra, o

inquirido respondeu que nao tern conhecimento. Perguntado ao inquirido se ele tinha

conhecimento de que, no ano do 2020, forum miciadas as obras de construgao de um prédio, situado

dentro do cemitério municipal de bniéu Paulista, tratando-So, pois, do prédio do NOVO VELORIO

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

conhecimento da realizacao da referida obra. Perguntado ao inquirido se ele tern conhecimento

sobre quem realizou, em 2020, a edificacdo da obra, tendo o IJ‘ulI‘ldO respondido que Sim, que no

inicio da construcao a 111-50 dc: obra empregada foi d'a prépria prefeitura municipal de Uniao

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

terceirizada, nao sabendo o inquirido dimer 0 1101110 da onlprcsa contratada, nem sabe declinar 05
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nomes dos seus colaboradores. Perguntado ao inquirido se ele, no ano de 2020, teve algum contato
com a obra de construcao do NOVO VELORIO MUNICIPAL do municipio de Uniao Paulista/ SP,

ou se exerceu algum ato de fiscalizacao ou supervisao sobre a realizacao da edificacao da referida
obra, o inquirido respondeu que, somente no inicio, realizou os servicos de terraplanagem no local
onde seria edificado o prédio, sendo que, apés isto, somente passava pela obra, porém, nao
realizada nenhum servico, nem dava qualquer palpite sobre os trabalhos que estavam sendo
realizados. Perguntado a0 inquirido se ele conhece a empresa de nome ABREU E BERNARDO
ELETRICA E PARAFUSOS LTDA, cuja sede fica no municipio de Macaubal/ SP, tendo o inquirido
respondido que Sim, que ja ouviu falar nesta empresa, sabendo que possui uma instalacao no
municipio de Macaubal/ SP. Com relacao a pessoa de nome MARCELO DE ABREU, foi

perguntado ao inquirido se ele conhece referida pessoa, tendo o inquirido respondido que sim, que
sabe de quem se trata e que ja Viu tal pessoa no municipio de Uniao Paulista/SP. Perguntado ao
inquirido se ele ja chegou a ver a pessoa de M ARCELO DE ABREU 11a obra do NOVO VELORIO
MUNICIPAL de Uniao Paulista, no 21110 de 2020, quando a obra estava ocorrendo, tendo o inquirido
respondido que Sim, que no ano de 2020 chegou a ver a pessoa de MARCELO DE ABREU nos
fundos da Prefeitura Municipal de Uniao Paulista e, também, na obra do NOVO VELORIO
MUNICIPAL de Uniao Paulista/ SP. Perguntado ao inquiridolse ele, na ocasiao em que viu a pessoa
de MARCELO DE ABREU nos fundos da Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, se MARCELO
DE ABREU mantinha contato corn alguma pessoa em especifico, tendo o inquirido respondido que
se recorda apenas que MARCELO DE ABREU vinha entregar inateriais de construcao nos fundos
da prefeitura municipal. Perguntado ao inquirido se ele chegou a presenciar a pessoa de
MARCELO DE ABREU entregar mateiia 5 de 1":‘0nstrugao também na obra do NOVO VELORIO
MUNICIPAL de Uniao Paulista/SP, tendo o inquirido 1espondido que Sim, que chegou a

presenciar MARCELO DE ABREU realizando entregas de materiais de construcao no local onde

ocorria as obras do NOVO VELORIO MUNICIPAL de Uniao Paulista, Perguntado ao inquirido se

ele chegou a presenciar o préprio MARCELO DE ABREU realizando a entrega dos materiais de

construcao na obra do NOVO VELORIO MUNICIPAL de Uniao Paulista, tendo o inquirido

respondido que Sim, que presenciou tanto a pcssoa de MARCELO DE ABREU realizando a entrega

de materiais de construcao, bem como presenciou os funcionarios da empresa de MARCELO DE

ABREU procedendo com a entrega die materials de construcao na obra do NOVO VELORIO
MUNICIPAL de Uniao Paulista/SP. F‘crguntado a0 inquirido se ele mes-mo chegou a receber
materiais de construcao, que foram entregues por MARCELO DE ABREU (ou pelos funcionarios
deste) tendo o inquirido respondido que sim, que chegou a receber materiais de construcao que
foram entregues pela pessoa de MARCELO DE ABREU e, tanibém, que foram entregues pelos seus
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funcionarios, observando o inquirido que chegou a receber mais materiais no almoxarifado da
Prefeitura Municipal, que fica nos fundos da prefeitura municipal de Uniao Paulista, mas também
recebeu materiais de construcao no local onde estava sendo construido o prédio do NOVO
VELORIO MUNICIPAL de Uniao Paulista/ SP. Com relacéo as pessoas dos funcionarios da
empresa dc MARCELO DE ABREU, perguntado ao inquirido se ele conhece ou se sabe quem sao
tais pessoas, tendo o inquirido respondido que nao. Corn relacao ao piso que foi comprado da
empresa ABREU E BERNARDO PARAFUSOS LTDA, pela Prefeitura Municipal de Uniao Paulista,

perguntado ao inquirido se tern conhecimento de que a Prefeitura Municipal de Uniao Paulista
comprou um piso, de valor mais caro, porém, que a empresa ABREU E BERNARDO PARAFUSOS
LTDA realizou a entrega de um outro piso, mais barato, o inquirido afirmou que ouviu falar algo
neste sentido, de que a prefeitura comprou um piso, porém, que a empresa ABREU E BERNARDO
realizou a entrega de outro piso e que ouviu uma conversa de que o piso seria trocado. Perguntado
ao inquirido se ouviu falar algo no sentido de que a empresa ABREU E BERNARDO PARAFUSOS
LTDA tentou realizar a troca do p150 que havia sido entregue a Prefeitura Municipal de Uniao
Paulista, tendo o inquirido respondido que sim, que ouviu falar, porém, que a Prefeitura Municipal
nao quis receber o piso, nao sabendo dizer o inquirido quais os motivos que levaram a Prefeitura
Municipal de Uniao Paulista a nao aceitar a troca do piso. Pelo advogado Doutor Elcio Padovez foi
formulada a pergunta, que foi reproduzida por este Presidente, conforme segue: se 0 inquirido tem
conhecirnento de que a pessoa conhecida como LUIZINHO ASSOLA, se realizou a entrega de

materiais de construcao destinados a serem utilizados na obra do NOVO VELORIO MUNICIPAL

de Uniao Paulista, tendo o inquirido respondido que sim, que LUIZINHO ASSOLA, no ano de
2020, chegou a entregar areia grossa, areia fina e pedra, sendo que tais entregas foram realizadas
na obra do NOVO VELORIO MUNICIPAL de Uniao Paulista, ressaltando o inquirido que, das
entregas, duas delas foram recebidas pelo préprio inquirido, nao sabendo quem foram as pessoas
que receberam os outros materiais, porém, acredita que foi a pessoa que, a época dos fatos, era 0

responsavel pela obra, sabendo dizer o inquirido que o nome desta pessoa é GIAN CARLO,
esclarecendo o inquirido que, em algumas ocasiées em que o inquirido esteve na obra, chegou a
presenciar a pessoa de GIAN CARLO receber materiais de construcao que foram entregues pela
empresa ABREU E BERNARDO na obra do NOVO VELORIO MUNICIPAL de Uniao Paulista. Se
as areias e pedras foram entregues a mando da empresa de MARCELO DE ABREU por parte da
pessoa de LUIZINI-IO ASSOLA, tendo o inquirido respondido que Sim, que as areias e as pedras
foram entregues por LUIZINI—IO ASSOLA a mando da empresa de MARCELO DE ABREU, como
também parte das areias e pedras foram entregues pela propria empresa de MARCELO DE
ABREU. Perguntado ao inquirido se ole sabe dizer quem foi a pessoa que recebeu o piso que foi
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entregue pela empresa ABREU E BERNARDO ELETRICA E PARAFUSOS LTDA, piso este que foi
comprado, no ano de 2020, pela Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, tendo 0 inquirido
respondido que nao sabe quern é que recebeu o piso. Com relacao a aquisicao, por parte da
Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, de sacos de cimento, que foram comprados da empresa
ABREU E BERNARDO ELETRICA E PARAFUSOS LTDA, para serem utilizados na construcao do
prédio do NOVO VELORIO MUNICIPAL do Uniao Paulista, o inquirido respondeu que tern
conhecimento de tais aquisicOes, esclarecendo que foram comprados varios sacos de cimento para
serem empregados na obra do NOVO VELC)RIO MUNICIPAL, porém, nao sabe dizer a
quantidade. Esclarece o inquirido que, um ccrta ocasiao, quando a empresa ABREU E BERNARDO
realizou a entrega dc: Varios sacos do cimento nos fundos da Prefeitura Municipal de Uniao
Paulista, que o inquirido chegou no local logo em seguida e que conferiu os sacos de cimento,
porém, nao sabe informar a quantidade de cimen'ro que foi entregue. Perguntado a0 inquirido se
ele chegou a deterrninar aos funcionarids publicos ALEXANDRE JOSE DA SILVA e RICARDO
WILLIANS DOS SANTOS, para que utilizassem daqueles sacos de cimento, que foram comprados
pela Prefeitura de Uniao Paulista para serem utilizados na obra da construcao do NOVO VELORIO
MUNICIPAL, para que utilizasseni na construcao de calcadas e também ernpregados na reforma
de sepulturas e covas do cemitério municipal de [Iniao Paulista, tendo o inquirido respondido que
nao se recorda de ter passado tal deterrninacao a tais funcionarios. Retomando as obras de reforma
e adequacées do prédio do Recinto de ExposiCOes do Municipio de Uniao Paulista/SP, foi
perguntado ao inquirido se ele conhece a empresa de razao social RAFAEL FERREIRA DE

OLIVEIRA, cuja sede fica na cidade de Macaubal/SP, ou seu representante legal, de nome RAFAEL

FERREIRA DE OLIVEIRA, tendo o inquirido respondido que nao conhece tal empresa em nern

tampouco sou representante legal. Perguntado ao inquirido se ele tem conhecimento de que a

empresa RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA vendeu e realizou a entrega de 04 (quatro) portoes

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

no imével do Recinto de Exposigocs de Uniao Paulista/SP, respondeu que sim. Perguntado ao
inquirido so ele tom conhecimento da pessoa que recebeu 05 04 (quatro) portées que foram
comprados pela Prefeitura Municipallde Uni‘ao Faulista, da empresa RAFAEL FERREIRA DE
OLIVEIRA, para serem instalados no Recinto de Exposicoes deste municipio, tendo 0 inquirido
respondido que foi ele mesmo queni recebeu tais portoes. Perguntado ao inquirido se ele reconhece
corno sondo sua a assinatura lancada no canhoto, que esta na part9 superior da Nota Fiscal de
numero 000.019, série 1, ernitida peia empresa do razao social RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA
(CNPJ n. 31.799.775/0001-21), na data (1517/12/2020, no valor de RS3 6150,00, onde consta a venda
de 04 (quatro) PORTOES DE ENTRADA, documento juntado as folhas 511 dos autos desta
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investigacao que, nestc ato, (3 exibido ao inquiries rendo ele respondido que Sim, que reconhece
com sendo sua a assinatura, o que a data de i'ecebimonto dos 04 (quati‘o) portées foi dia 24/ 12/ 2020.
Com relacao ao destino que foi d.:do para os 04 (qualm) portOes dc metal, que foram comprados
pela Prefeitura Municipal do U niao l’auliaia, para scram instaiados no prédio do Recinto de
Exposicoes do 'nunicipio de Unifio Pau Iista, constantes da aludida Nola Fiscal n. 000.019, 0
inquirido afirma que recebeu os 04 (qualro) portfies, que forum descai'regados c colocados no lado
interno do recinto d9 exposicoes, porém, esclarece que Viu apenas um dos portoes instalados, nao
sabendo o destino que foi dado para os outros trés portoes.

Dada a palavra aos demais Veieadores, integrantes da Comissao Especial
do lnquérito, nenhuma pergunta a mais foi formulada
Dada a palavra aos defensores do inquirido, Doutor Elcio Padovez e Doutor Jos'e' André Freire
Neto, nenhuma pergunta ou repergunta foi formulada’.

X - GUlLHERME PERINOIIO DOS SANTOS, Vereador e atual Vice l’residente da
Camara Municipal de Uniaql’iulista que, dag follias 688 215 folhas 695, afirmou o
seguintc-t

’0 depoente é Vereadur, cstando no cxercicio de set: mandate eletivo, tendo
tomado posse no roferido cargo no die. .11 de janeiro d? 202]. Com i‘elacéo as obras publicas, cujo
emprego dos recursos pliblicos $5.0 olijetc de ii‘vestigac ac desta Comissio Especial de lnq uérito, o
depoente tern a dizer que, no final do ant: dc. 2020, St: recordando ser 0 final do més de novembro
ou comeco do mr‘is dc dczeinbro, o (Tc-inmate, (:sirando acompanhado do Vereador em exercicio
LEANDRO RQT‘IRIGUES. comnamccr- Dd obra do J‘V‘OVQ VELOIIIC) MUNJCIPAL, que estava
sendo edificada no interior do cemit'crio municipal dcsta municipalidadg. O Llepoente informa que,
apOs ter recebido o convite do voroanicrilfiANDRO RODRIGD ES pairs. pmceder a uma fiscalizacao

dd obi‘a public: 9m mnslrucéc ul sega :4 ohm do NOV0 VELGRIO MUNICIPAL em qu estao, foi
na companhla Lia‘stc no refcri..l-.: local. (Ilzegandy ' ., <.. c‘lc—poente fifi‘. ma que se depararam com
indicios "a? irregularidades, podcndo .ifiunar que as ngas que estavam sendo construidas n50
eram Meal-amiss para superb; :2 p350 :l.‘ tollnda qua sari-a construido c descansado sobre tais
Vigas. Também noum u dcp.>cnt.z qua 1» iiviso qua esta'wa aendo assentado por sobre o contrapiso
nan emava o‘ovjec‘endo a parirms {Swim-3;. adegmdw. Salicnta o depos- ‘dv que, até entao, n50
haviam descolfzerlo qua 0 pig-rs (3‘08. havia sido compradu r1210 suria dqll'i'lt" clue estava sendo
aplicadc, uma voz 4 no, nuaquaelalncasiin, Hinds: nan 951136111 113 posse alas Notas Fiscais dos
produtos quc lau'am' cmnprados {0313 i 5.3918113 dc- Mafia u'lista. F‘Iaqucia moaniao, o depoonte se
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deparou com Varias pessoas que estavam na obra, trabalhando, se recordandQ de uma pessoa, que
reside no municipio vizinho de Macaubal, cujo norne nao se recorda. Perguntado ao depoente se,
no dia em que esteVe na obra do NOVO VELORIO MUNICIPAL, estando na companhia do
vereador LEANDRO RODRIGUES, procedendo com a fiscalizacao da obra, se se deparou com a
pessoa do fiscal geral de servicos ANTONIO TURATI NETO prestando algum tipo de servico no
local, tendo o depoente respondido que nao. Outra constatacao que fez o depoente, quando de sua
fiscalizacao na obra do NOVO VELORIO MUNICIPAL, foi no que tange as madeiras que foram
compradas pela Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, para serem empregadas na construcao da
estrutura do telhado, eis que, na visao do depoente, .nao sao madeiras apropriadas para
sustentarem um telhado. Ainda segundo O depoente, tais Inadeiras apresentavam diversos pontos
de danificacao, inclusive, varios caibros e vigotas estavam tortas, ou seja, improprias para servirem
na construcao do telhado, além de serem madeiras que aparentavam ser pinus ou eucalipto, ou
seja, madeiras que nao se prestam a construir estrutura para sustentar telhados, comprometendo
totalmente a seguranca do publico que futuramente ira fazer uso daquele prédio publico. Outra
constatacao feita pelo depoente e por LEANDRO RODRIGUES, quando de sua Visita de
fiscalizacao na obra do NOVO VELORIO MUNICIPAL, diz respeito ao padrao de energia elétrica
que foi instalado no local. Conforme entendirnento do depoente, o padrao de energia elétrica foi
instalado de forma irregular, sem observar as normas técnicas de seguranca, inclusive, dificultando
a realizacao das manutencoes que se fazem necessarias a todo padrao de energia elétrica. No
mesmo dia, apos realizarem aquelas constatacoes, o depoente afirma que ele, acompanhado pelo
Vereador LEANDRO RODRIGUES, e por seu pai, senhor GENILSON, morador deste municipio,
se deslocaram até a Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, onde fizeram contato com a engenheira
civil da Prefeitura, senhora SIMONE DONDA. Para esta engenheira, o depoente informa que ele,
estando acompanhado de seu pai e do Vereador LEANDRO RODRIGUES, informaram sobre as
constatacoes que foram feitas na obra do NOVO VELORIO MUNICIPAL, apontando os indicios
de irregularidades existentes na estrutura da obra, que comprometiam a estrutura e a seguranca
da obra, sendo que a engenheira SIMONE lhes respondeu que ela nao estava por dentro do
andamento daquela obra, remetendo o depoente, o Vereador LEANDRO RODRIGUES e seu pai
GENILSON para conversarem com a entao gestora publica, CLEUSA GUI MARTINS, que foi quem
idealizou a construcao daquele prédio publico. Desta feita, o depoente afirrna que foram conversar
com a entao Prefeita CLEUSA, para quem foi informado todas aquelas constatacoes de
irregularidades, junto a obra do NOVO VELORIO MUNICIPAL, sendo solicitado para que
CLEUSA parasse com aquela obra. C LEUSA, por sua vez, disse que nao iria parar a obra, uma vez
que nao vislumbrava tal necessidade. Em razao desta assertiva feita por CLEUSA e diante do fato
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dela se posicionar pela continuidade daquela obra, n’ltrél'fl' » diante das irregularidades apontadas

pelo depoente e pelo Vereador LEANDRO RODRIGUES, entao, o depoente e o Vereador

LEANDRO, apés, se deslocaram até a Delegacia de Pc'licia de Uniao Paulista, onde procederam

com o registro de um Boletim dc Ocorréncia, materializando todas as suas constatacoes em urn

Boletim de Ocorréncia Policial. O depoente afirma que, apos ter feito aquela visita na Prefeitura

Municipal de Uniao Paulista, a engenheira SIMONE DONDA resolveu proceder com uma vistoria

na obra do NOVO VELORIO MUNICIPAL, sendo certo que, quando da sua visita, viu que, de fato,

a obra que estava sendo edificada naquele local, onde seria o NOVO VELORIO MUNICIPAL do

Uniao Paulista, padecia pela inobservancia das regras técnicas da boa engenharia civil,

comprometendo a seguranca da obra que iria, futu ramenfe, abrigar o novo velorio do municipio.

Diante daquela constatacao, feita pela engenheii’a da Prefeitura Municipal, SIMONE DONDA, 0

depoente afirma que referida profissional acabou revogando a sua ART (Anotacao de

Responsabilidade Técnica), de fo__rma a deslinar sua i‘espons;abilidade, como profissional da

engenharia civil, na edificacao daquela obra. Apés a engenheira SIMONE declinar a sua

responsabilidade técnica, o depoente afirrna- (11183? Prefeita CLEUSA parou a obra, porém, o

depoente afirma que continuou a presenciar materiais de construcao sendo descarregados no local

da obra. O depoente afirrna que, quando de sua visita de inspecéo na obi'a do NOVO VELORIO

MUNICIPAL, ele observou que, fixada em um; arvore, tinha uma piaca contendo a inscricao

’VERA CONSTRUCOES’, nao existindo, pelo due recorda o depoente, mais nenhuma informac-ao

sobre a empresa e nem tampouco some a obra, tais Como valor a sex empenhado na obra, nem

qualquer outra informacao que, no entender do depoenfie, se faz necessaria, ern observancia a

legislacao aplicavel a espécie e, especialmente,‘ em obediéncia ao principio d3 publicidade dos atos

da administracao publica. O ‘depoeni‘c afirma que, por parto do Vereador LEANDRO

RODRIGUES, foi protocolizado junto a prefeitura municipal de Uniao Paulista um requerimento,

solicitando que llie fossein enh‘egvco‘ todas as Notas Fiscais referentcs aos itens que foram

adquiridos pela Prefeitura Municipal, para serem empregados na Obra do Novo Velério

Municipal, sendo certo que foi constatado a ckisténcia de muitos outi'os indicios do irregularidades

a exemplo do piso que, pela Notab Fiscais, constava a compra de um piso de porcelanato, bem mais

caro, quando, em verdade, foi enticgue e aplicadc sobre o contra piso do NOVO VELORIO

MUNICIPAL um piso bem mais bai'ato, sendo piso do lipo ceramica. Ainda quanto ao piso, forain

adquirido; 400 metroQ quadra dos de piro, quando, na 1':alidade, a area d9. piso do prédio do NOVO

VELORIO MUNICIPAL, possui aligo cm torno de 272 metros quadrados do contra piso. Outras

irregularidades dizem rcspeito £15: latex» dc. tintas clue foram adquiridas, ‘que somam uma

uantidade major do no a 'uela a L19 s»: {aria suficienle 'iara ser utilizada na intura das aredes
l l
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no prédio. Outra irregularidade que o depoente tomou conhecimento diz respeito a quantidade de
sacos de cimento que foram compraclas pela Prefeitura Municipal de Uniéo Paulista, para serem
empregados na obra do NOVO I VELORIO MUNICIPAL de Unifio Paulista, eis que foram
comprados, pelo que se recorda o depoente, algo em torno‘de 700 (setecentos) sacos de cimento,
quando em verdade para a construcao do prédio do NOVO VELORIO MUNICIPAL, em razao‘da
metragem da area construida, no entendimento do depoente, n50 compOrta toda a quantidade de
cimento que foi adquirida pela Prefeitura Municipal. Ainda'no més de dez'embro do ano de 2020,
o depoente, acompanhado do Vereador em exercicio LEANDRO RODRIGUES, compareceram no

prédio do Recinto de Exposicées de Uniéo Paulista, onde procederam com uma Visita de inspecéo,
uma vez que tomaram conhecimento de que, naquele local, também estava sendo realizada uma
obra de reforma e adequacao no pre’dio. Foi quando o depoente e o Vereador LEANDRO
RODRIGUES se depararam com varios corrimées de metal, que haviam sido instalados ao redor
da arquibancada do recinto e‘ que, .de igual fdfma, n5o oibedeciam aos critérios de seguranca, uma
vez que suas bases de cimento estavam soltas e, ainda, n50 possuiam a necessaria pintura. Diante
daquela constataga'o, o depoente e o Vereador LEANDRO RODRIGUES foram novamente até a
prefeitura municipal, onde tornaram a conversar com a engenheira SIMONE DONDA, tendo esta
senhora informado o depoente que e‘la 1150 finha Corlhecimento da execucéo da aludida obra de
reforma e adequacéo. O depoente se recorda que solicitou o projeto do corpo de bombeiros,
referente 5 instalacéo daqueles corrimoes, sendo que a engenheira SIMONE nao apresentou a
documentacao habil a comprovar a exigéncia daquelas instalac;6es, da forma como foram
realizadas. Dias depois, se recordando o depoente que foi no dia 31 de dezembro de 2020, o
depoente e o Vereador LEANDRO RODRIGUES compareceram novamente no Recinto de
Exposicoes de Unléo Paulista, para proceder com nova fiscalizacéio daquela obra, ocasiéo em que
o depoente se deparou com algumas pessoas, que estavam trabalhando no local. Na ocasiéo, o
depoente e LEANDRO RODRIGUES'estavam de posse de Varias Notas Fiscais, que diziam respeito
as obras de reforma e adequacéo do prédio do Recinto de Exposicoes de Uniao Paulista, sendo que
uma das Notas Fiscais era a Nota Fiscal de nfimero 000.019, emitida pela empresa RAFAEL
FERREIRA DE OLIVEIRA, onde constava a venda e entrega de 04 (quatro) portées de metal. 0
depoente e LEANDRO RODRIGUES perguntaram aquelas pessoas que estavam trabalhando na
portaria da entrada do Recinto de Exposicoes sobre quem era a empresa responsavel pela execucéo
daqueles servicos que eles estavam realizando, sendo que tais pessoas responderam ao depoente
que os responséveis pela execucéo dos servicos eram o TIAGO e o RAFAEL, que 350 05
proprieta’rios das empresas TIAGO H DA SILVA ME (CNPI n. 10.644.316/0001-70) E RAFAEL
FERREIRA DE OLIVEIRA (CNPJ n. 31.799.755/0001-21), respectivamente. O depoente e
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LEANDRO, entao, estando na posse da Nota Fiscal de nfimero 000.019, emitida pela empresa de
RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA, onde constava a descricao da venda de 04 (quatro) portoes de
metal, perguntaram para TIAGO e RAFAEL sobre onde estavam OS outros 03 (trés) portées de
metal, que constavam naquela Nota Fiscal mimero 000.019, sendo que TIAGO e RAFAEL
titubearam na resposta, ora afirmando que o valor referente aquele-s 03 (trés) portées que estavam
na Nota Fiscal 000.019 seria para compensar a solda que eles estavam realizando nas grades dos
portoes da portaria de entrada do Recinto de Exposicoes, ora dizendo que tais portOes seriam
entregues posteriormente. Porém, o que é fato incontestavel que foi constatado pelo depoente e
pelo Vereador LEANDRO RODRIGUES é que apenas um portao de metal, daqueles constantes da
Nota Fiscal de nfimero 000.019, foi efetivamente instalado no Recinto de Exposicoes de Uniao
Paulista, sendo que os outros 03 (trés) portées de metal, tomaram outro destino, que nao aquele
para o qual foram adquiridos, ou sequer foram confeccionados, sendo certo que, segundo
levantamento feito pelo depoente e pelo Vereador LEANDRO RODRIGUES, o valor referente a
Nota Fiscal de numero 000.019, ernitida pela empresa RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA, foi paga
pelos cofres pfiblicos da municipalidade do. Uniao Pauh'sta. Outra informacao da qual se recorda o
depoente é que, quando ele e 0 Vereador LEANDRO RODRIGUES, tornaram a indagar TIAGO
HENRIQUE DA SILVA sobre aquelas irregularidades que estavam sendo constatadas por eles
(depoente e LEANDRO RODRIGUES), na execucao das obras de adequacoes do Recinto de
Exposicoes, no que TIAGO respondeu dizendo que na obra da construcao do prédio do NOVO
VELORIO MUNICIPAL a coisa era mais feia ainda, ou seja, dando a entender que as
irregularidades que estavam ocorrendo na obra do prédio do NOVO VELORIO MUNICIPAL de
Uniao Paulista eram ainda maiores do que aquela irregularidades que estavam sendo operadas na
reforma do Recinto de Exposicoes de Uniao Paulista. Outra irregularidade constatada pelo
depoente e pelo vereador LEAN DRO RODRIGUES, quando da sua visita de fiscalizagao nas obras
de adequacao e reforma do Recinto de Exposicées de Uniao Paulista/SP, diz respeito ao forro de

gesso acartonado, que foi comprado e pago com o dinheiro pfiblico, cujo item consta da Nota Fiscal
de nfimero 006.287, série 001, emjtida na data de 30/ 04/ 2020, pela empresa OLIVEIRA E CAMPOS
RIO PRETO LTDA ~— M.E., cujo documento esta encartado as folhas 257 dos autos desta
investigacao parlamentar, na qual consta a compra, por parte da Prefeitura Municipal de Uniao
Paulista, dentre outros itens, dos seguintes: I — perfi] gesso acartonado guia 48; quantidade de 50
pecas, no valor unitario de R$ 12,80, perfazendo o valor total de R$ 640,00; II - perfil gesso
acartonado montante 48, quantidade 80 pecas, no valor unitario de R$ 14,30, perfazendo o valor
total de R$ 1144,00; C III — gesso acartonado 51 1,80 x 1,20 12,5mm; quantidade de 145 pecas, no

valor unitario de R$ 26,90, perfazendo o valor total de R$ 3900,50, cujo documento é exibido a0
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depoente neste ato. O depoente constatou que a Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, na época
sob a gestao da entao Prefeita Municipal CLEUSA GUI MARTINS, comprou e pagou com o
dinheiro publico tais itens para serem aplicados nas obras de reforma e adequac6es do Recinto de
Exposicées de Uniao Paulista, porém, o depoente constatou, quando de sua fiscalizacao juntamente
com LEANDRO RODRIGUES, que tais itens nao foram aplicados em nenhum local do prédio do
Recinto dc Exposicoes de Uniao Paulista, de forma que tais itens, comprados e pagos com o
dinheiro publico desta municipalidade, tomaram outro destino, que nao aquele para o qual foram
adquiridos, ou sequer foram efetivamente entregues no Recinto de Exposicées e nenhum outro
local. Ainda no dia 31 de dezembro de 2020, quando da visita de fiscalizacao realizada pelo
depoente e pelo vereador LEANDRO RODRIGUES, nas obras do Recinto de Exposicoes, o
depoente e LEANDRO RODRIGUES, que estavam na posse da Nota Fiscal de numero 000.005,
série 1, emitida na data de 07/12/2020, pela pessoa juridica de nome CLAUDEMIR PADOVANI
(CNPI n. 22.541.736/0001—00), encartada nos presentes. autos as folhas numero 264, estando o
depoente na posse desta Nota Fiscal, onde constava descrito a venda de 16 (dezesseis) corrimoes
de acessibilidade com 9,60 mt, no valor individual de R$ 1055,00 cada corrimao, perfazendo o
valor total de R$ 16.88000. Entao, quando o depoente e o Vereador LEANDRO RODRIGUES
perguntaram para a pessoa de TIAGO HENRIQUE DA SILVA sobre o valor de tais itens, TIAGO
respondeu que tinha aproveitado o momento de pandemia para ganhar mais dinheiro, vendendo
tal item acima do preco. No que diz respeito a Nota Fiscal emitida pela pessoa juridica de nome
CLAUDEMIR PADOVANI, o depoente nao sabe dizer quem é que capitaneou tal empresa, nem
as demais empresas que forneceram os demais itens para a realizacao das obras de reforma e
adequacoes do Recinto de Exposicoes de Uniao Paulista. Outra visita de fiscalizacao realizada pelo

depoente, estando na condicao de Vereador empossado e em exercicio, que se fez acompanhar do
também Vereador LEANDRO RODRIGUES, se deu na data de 04 de janeiro de 2021, quando foram
até o Clube Recreativo de Uniao Paulista. La, estando na posse da Nota Fiscal de numero 000.024,
série 1, emjtida na data de 30/ 04/ 2020, pela pessoa juridica de nome TIAGO H DA SILVA — M.E.
(CNPI n. 10.644.316/ 0001-70), onde constava a venda de 30 (trinta) jogos de mesa, no valor unitario
de R$ 566,66, perfazendo o valor total de R$ 17.000,00, encartado nos presentes autos as folhas
numero 266, cujo conteudo, neste ato, é dado vistas ao depoente, este afirma que, naquela ocasiao,
ao contar a quantidade de cadeiras, verificou que estavam faltando a quantidade de 08 (oito)
cadeiras, nao sabendo dizer o destino que tais cadeiras tomaram. Outro detalhe que chamou a
atencao do depoente foi quanto ao prc—co pago pela municipalidade na compra dos jogos de mesa,
objetos da Nota Fiscal em questao, uma vez que o depoente, naquela ocasiao, procedeu com uma
pesquisa do preco junto ao mercado de venda das mesmas mesas, tendo constatado que 0 valor
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cobrado pela empresa TIAGO H DA SILVA — M.E. estava bem acima daquilo cobrado pelo
mercado. Uma observacao que o depoente quer aqui fazer é que, dias antes desta fiscalizacao, o
depoente esteve no referido Clube Recreativo, ocasiao em que se fez acompanhar do servidor
publico do nome ALEXANDRE JOSE DA SILVA, sendo que a contagem das cadeiras foi realizadapelo depoente na presenca do aludido servidor publico, tendo ele presenciado que, de fato, estava
faltando a quantidade de aproximadamente 08 (oito) cadeiras, pelo que se recorda o depoente.Corn relacao aos jogos de mesas e as cadeiras que estavam faltando, o depoente quer esclarecerque, apos dar falta das 08 (oito) cadeiras, compareceu na Prefeitura Municipal de Uniao Paulista,onde conversou com o servidor publico TURATI, para quem perguntou sobre o paradeiro de taiscadeiras, bem como quem teria recebido tais cadeiras, sendo que TURATI respondeu ao depoenteque nao sabia o paradeiro daquelas oito cadeiras, nem tinha conhecimento de quem teria recebidoaqueles itens descritos naquela Nota Fiscal, afirmando que nao tinha sido ele quem havia recebidoas mesas e cadeiras. O depoente afirma que ouviu dizer que quem teria recebido os trinta jogos demesas e as respectivas cadeiras teria sido o servidor publico de nome ERIKO, que trabalha naPrefeitura Municipal de Uniao Paulista. O depoente esclarece, ainda, que ele, juntamente com oVereador LEANDRO RODRIGUES, foram se inteirar para procederem com o registro do fato em
Boletim de Ocorréncia, porém, foram‘ orientados pela Policia Civil local a conversarem com 0
Departamento Juridico da Prefeitura Municipal de Uniao Paulista, uma vez que a parte legitimapara proceder com o registro do referido Boletim de Ocorréncia nao seria o depoente e LEANDRO
RODRIGUES, mas Sim a Prefeitura Municipal, na pessoa da Chefe do Poder Executivo respectivo.O depoente nao tem conhecimento see foi adotada alguma providéncia pela municipalidade ou nao,
no que tange ao sumico daquelas oito cadeiras do Clube Recreativo.
Pelo Vereador, Vice Presidente integrante da CEI, senlior JOSE LUIZ SABINO, foi perguntado ao
depoente se, no que tange ao forro de PVC que foi vendido pela empresa OLIVEIRA E CAMPOS
a Prefeitui'a Municipal de Uniao Paulista, tern ele conhecimento se 0 form foi efetivamente
entregue e se 0 depoente tem conhecirnento da empresa ou pessoa que realizou os servicos de
instalacao dos referidos forros de PVC no prédio do Clube Recreativo, tendo o depoente
respondido que, no que tange a entrega dos forros de PVC nao tern conhecimento, porém que tal
constatacao podera ser feita por meio dos documentos encartados nos autos desta investigacaoparlamentar. De igual forma, o depoentc afirma nao ter conhecimento de qual empresa procedeucom a instalacao dos forros de PVC na area externa, no teto do Clube Recreativo. O depoenteobserva, entretanto, que atualmente o local esta sem forro e com infestacao de pombos, o que émuito preocupante, pois representa urn risco para a saude publica e o depoente nao esta’ vendonenhuma medida sor adotada pela atual Chcfe do Podcr Exccutivo'.
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DA INDIVIDUALIZACAO DAS CONDUTAS TIPICAS PRATICADAS PELOS
' INVEST_I(iADOS

ANTONIO TURATI NETO

Trata-se do entéo FISCAL GERAL DE OBRAS DA I’REFEITURA MUNICIPAL DE UNIAOPAULISTA/SP, considerado como homem de confianca e ’brago direito’ da entéo PrefeitaMunicipal CLEUSA GUI MARTINS, ENTENDEMOS QUE DEVE SER RESPONSABILIZADOCOMO AUTOR DA CONDUTA ILICITA CAPTULADA NA LEI DE IMPROBIDADEADMINISTRATIVA, razéo pela qual os membros desta CEI, REPRESENTAM AOMINISTERIO PUBLICO PARA QUE ADOTE AS MEDIDAS IUDICIAIS CABIVEIS,INCLUSIVE, POSTULANDO PELA INDISPONIBILIDADE DE SEUS BENS E VALORES,Visando 0 ressarcimento d0 era'rio; postula, ainda, pelo OFERECIMENTO DE DENUNCIA pelaprética de ASSOCIACAO CRIMINOSA e PECULATO;

ABREU E BERNARDO ELETRICA E PARAFUSOS LTDA, pessoa iuridica de direitopiivado, inscrita no CNPI sob o n. 31.306.704/0001-10, representada, nos termos do seucontrato social, pela pessoa do senhor MARCELO DE ABREU

Trata-se da empresa que vendeu, para a Prefeitura Municipal de Uniéo Paulista, aquantidade de 400 (quatrocentos) metros quadrados de PISO EM 5 X 5 51/ 1160 2,52MCXMARCA PORTO BELLO (NOTA FISCAIL N. 000137, SERIE 1 — FOLHAS 486 - EMITIDAEM 01/10/2020, NO VALOR DE R‘B 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) E NOTA FISCAL N.000136, SERIE 1 — FOLHAS 488 — EMITIDA EM 01/10/2020, NO VALOR DE R$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS), porém, realizou a entrega do um outro tipo de piso, BEM MAISBARATO DO QUE AQUELE QUE FATUROU NAS NOTAS FISCAIS em questéo. Por estarazéio, ENTENDEMOS QUE DEVE SER RESPONSABILIZADO COMO AUTOR DOSCRIMES DE APROPRIACAO INDEBITA, ASSOCIACAO CRIMINOSA e, ainda,RESPONSABILIZADO COMO AUTOR DA CONDUTA ILICITA CAPITULADA NALEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, razfio pela qual os membros desta CEIREPRESENTAM AO MINISTERIO PUBLICO PARA QUE ADOTE AS MEDIDASJUDICIAIS CABIVEIS, INCLUSIVE, POSTULANDO PELA INDISPONIBILIDADEDE SEUS BENS E VALORES, visando o ressarcimento d0 erério.
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TIAGO H DA SILVA M.E., pessoa iuridica de direito privado, inscrita no CNPI sob o
n. 10.644.316/0001-70, representada, nos termos do seu contrato social, pela pessoa do

senhor TIAGO HENRIQUE DA SILVA

TIAGO HENRIQUE DA SILVA, trata-se do empresario, proprietario da empresa TIAGO HDA SILVA M.E. No transcorrer das investigagoes, restou comprovado de que é a pessoa
que articulou/manipulou toda a empreitada criminosa envolvendo as seguintes obras:
REFORMA E ADEQUACOES DO RECINTO DE EXPOSICOES DE UNIAO PAULISTA; e
REFORMAS E AQUISICAO DE BENS PARA O CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL DEUNIAO PAULISTA.

Na esteira do que restou apurado nos autos da CEI, TIAGO HENRIQUE DA SILVA foi
o responsavel pela articulacao (com consequente atuacao) das empresas denominadas:

I - RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA (CNPJ n. 31.799.755/0001-21), responsavel pela
venda e emissao da NOTA FISCAL 11. 00019, SERIE 1, DATADA DE 17/ 12/2020, no valorde R$ 6150,00 (seis mil cento e cinquenta reais), referente a venda de 04 PORTCES DE
ENTRADA — folhas 259 dos autos;

II — FABIO DE PADUA FERNANDES (CNPJ N. 25.211.315/0001-09), responsavel pela
venda e emissao da NOTA FISCAL n. 00021, SERIE 1, DATADA DE 17/12/2020, no valorde R$ 9969,96 (nove mil novecentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos),referente a venda de 14 PORTOES PARA BANHEIRO — folhas 262 dos autos;

III - CLAUDEMIR PADOVANI ('CNP] N. 22.541.736/0001-00), responsavel pela venda e
emissao da NOTA FISCAL n. 0005, SERIE 1, DATADA DE 07/12/2020, no valor de R$16.880,00 (dezesseis mil oitocentos e oitenta reais), referente a venda de 16 CORRIMOES
DE ACESSIBILIDADE 9,60 MT — folhas 264 dos autos;

IV - TIAGO H DA SILVA M.E. (CNPI N. 10.644.316/0001-70), responsavel pela venda e
emissfio da NOTA FISCAL II. 00024, SERIE A, DATADA DE 30/04/2020, no valor dc R$

Site: www.camarauniaopaulista.Sp.zov.br E—mail: camaraamarauninopaulistasggombr
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17.000,00 (dezessete mil reais), referente a venda de 30 JOGOS DE MESA — folhas 266 dos
autos;

Quanta a pessoa de RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA, cumpre ressaltar que vendeu04 PORTOES DE METAL, porém, n50 os entregou na sua totalidade a municipalidade,razéo pela qual ENTENDEMOS QUE DEVE SER RESPONSABILIZADO COMOAUTOR DOS CRIMES DE APROPRIACAO INDEBITA, ASSOCIACAO CRIMINOSAe, ainda, RESPONSABILIZADO COMO AUTOR DA CONDUTA ILICITACAPITULADA NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, razfio pela qual osmembros desta CEI REPRESENTAM AO MINISTERIO PUBLICO PARA QUE ADOTEAS MEDIDAS IUDICIAIS CABIVEIS, INCLUSIVE, POSTULANDO PELAINDISPONIBILIDADE DE SEUS BENS E VALORES, visando o ressarcimento doerarlo.

Quanto a pessoa de FABIO DE PADUA FERNANDES, cumpre ressaltar que vendeu 04
PORTOES DE METAL, porém, o valor faturado na NOTA FISCAL, a época dos fatos, foimuito superior ao prego efetivamente praticado pelo mercado, o que indica a prética de
superfaturamento; n50 obstante, atuou ativamente, em conluio com TIAGO HENRIQUE
DA SILVA, na condugéo das obras do RECINTO DE EXPOSICOES DE UNIAOPAULISTA. For esta razéo, ENTENDEMOS QUE DEVE SER RESPONSABILIZADOCOMO AUTOR DOS CRIMES DE APROPRIACAO INDEBITA, ASSOCIACAOCRIMINOSA e, ainda, RESPONSABILIZADO COMO AUTOR DA CONDUTAILICITA CAPITULADA NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, razfio pelaqual os membros desta CEI REPRESENTAM AO MINISTERIO PUBLICO PARA QUEADOTE AS MEDIDAS JUDICIAIS CABIVEIS, INCLUSIVE, POSTULANDO PELAINDISPONIBILIDADE DE SEUS BENS E VALORES, visando o ressarcimento doerarlo.

Quanto 2‘1 pessoa de CLAUDEMIR I’ADOVANI, cumpre observarmos, de anteméo, quereferido individuo se furtou de comparecer perante os membros da CEI, mesmo intimadopor interposta pessoa consanguinea. Vale ressaltar, ainda, que referido individuo emitiu aNOTA FISCAL da venda com valor muito superior ao prego efetivamente praticado pelo
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mercado, o que indica a prética de superfaturamento; nao obstante, atuou ativamente, em

conluio corn TIAGO HENRIQUE. DA SILVA, na conduga'o das obras do RECINTO DE

EXPOSICOES DE UNIAO PAULISTA o que pode ser constatado por conta do depoimento
prestado pelo Vereador LEANDRO RODRIGUES, as folhas 633/644, quando ele tomou

conhecimento do teor do depoimento prestado por TIAGO HENRIQUE DA SILVA nos autos

da CEI (Comissao Especial de Inqu'e'rito), que apuLa, dentre outras, as irregularidades ocorridas

nas obras de reforma a0 recinto de exposicoes de Uniao Paulista. Segundo consta do referido

depoimento prestado por TIAGO, encartados as folhas 601 as folhas 603 dos autos da CEI, 0

endereco residencial descrito por ele em seu depoimento, qual seia, lRUA IOAQUIM

PEDROSO, N. 971, BAIRRO FUNDOS, CEP: 15.270-000, MUNICIPIO DE MACAUBAI/SP’

coincide com o endereco constante da NOTA FISCAL DE NUMERO 005, SERIE 1, emitida na

data de 07/12/2021, no valor de R$ 16.880,00, pela pessoa iuridica de razao social CLAUDEMIR

PADOVANI (CNPI n. 22.541.736/0001-00), encartada as folhas 264 dos autos da CEI, qual seia

lRUA IOAQUIM PEDROSO, N. 971, MUNICIPIO DE MACAUBAI/SP, CEP: 15270-000. Desta

forma, ENTENDEMOS QUE CLAUDEMIR PADOVANI DEVE SER

RESPONSABILIZADO COMO AUTOR DOS CRIMES DE APROPRIACAO

INDEBITA, ASSOCIACAO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLOGIA e, ainda,
RESPONSABILIZADO COMO AUTOR DA CONDUTA ILICITA CAPITULADA NA

LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, raz'ao pela qual os membros desta CEI
REPRESENTAM AO MINISTERIO PUBLICO PARA QUE ADOTE AS MEDIDAS

JUDICIAIS CABIVEIS, INCLUSIVE, POSTULANDO PELA INDISPONIBILIDADE

DE SEUS BENS E VALORES, visando o ressarcimento do erario.

Quanto a pessoa de TIAGO HENRIQUE DA SILVA, cumpre ressaltar que vendeu 30
JOGOS DE MESAS para a Prefeitura Municipal de' Uniao Paulista, porém, o valor faturado
na NOTA FISCAL, a época dos fatos, foi muito superior a0 preco efetivamente praticado
pelo mercado, o que indica a pratica de superfaturarnento; n50 obstante, atuou ativamente,
em conluio com os demais individuos apontados acima, sendo, de fato, 0 responsavel em

articular e coordenar a organizacao criminosa que se formou para auferir vantagem
econémica em prejuizo do erario do municipio de Uniao Paulista. Yale ressaltar ainda
que TIAGO HENRIQUE DA SILVA, quando prestou seu depoimento, as folhas 601 dos

autos, afirmou como sendo o endereco de sua residéncia a RUA IOAQUIM PEDROSO,
N. 971, FUNDOS, CEP: 15.270-000, MUNICIPIO DE MACAUBAI/SP, endereco este que
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Estado de 550 Paulo

coincide com o endereco constante do CNPI da empresa CLAUDEMIR PADOVANI
QNPI N. 22.541.736/0001-00), o que demonstra que a CLAUDEMIR PADOVANI se
prestou a figurar como um ’LARANIA’ do empresério TIAGO HENRIQUE DA SILVA,
evidenciando a ASSOCIACAO CRIMINOSA criada e articulada pela pessoa de TIAGO
HENRIQUE DA SILVA. Por esta razéo, ENTENDEMOS QUE TIAGO HENRIQUE DA
SILVA DEVE SER RESPONSABILIZADO COMO AUTOR DOS CRIMES DE
APROPRIACAO INDEBITA, FALSIDADE IDEOLOGICA, ASSOCIACAO
CRIMINOSA e, ainda, RESPONSABILIZADO COMO AUTOR DA CONDUTA
ILICITA CAPITULADA NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, razfio pela
qual os membros desta CEI REPRESENTAM AO MINISTERIO PUBLICO PARA QUE
ADOTE AS MEDIDAS JUDICIAIS CABIVEIS, INCLUSIVE, POSTULANDO PELA
INDISPONIBILIDADE DE SEUS BENS E VALORES, Visando o ressarcimento do
erarlo.

POR FIM, os membros integrantes da CEI (Comisséo Especial de Inquérito), POSTULA
pela RESPONSABILIZACAO DA EX PREFEITA CLEUSA GUI MARTINS, por ter
figurado, a época dos fatos, como gestora pI’Iblica responsavel PELA ADMINISTRACAO
DO MUNICIPIO DE UNIAO PAULISTA, tendo assinado os empenhos, realizado despesas
e efetuado pagamentos aos membros integrantes da associagéo criminosa em questéo,
além de ter anuI’do, mesmo que por omisséo, com o farto prejuizo econOmico
experimentado pela municipalidade do Uniéo Paulista por forga do conluio estabelecido
entre as empresas alvo da presente investigagéo parlamentar.

Por esta razéo, ENTENDEMOS QUE QUE A EX PREFEITA CLEUSA GUI MARTINS
DEVE SER RESPONSABILIZADA COMO COAUTORA (OU NO MINIMO
PARTICIPE) DO CRIME DE PECULATO; COAUTORA Do CRIME DE
ASSOCIACAO CRIMINOSA, e, ainda, RESPONSABILIZADO-A COMO AUTORA
DA CONDUTA ILICITA CAPITULADA NA LEI DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA, razfio pela qual os membros desta CEI REPRESENTAM AO
MINISTERIO PUBLICO PARA QUE ADOTE AS MEDIDAS JUDICIAIS CABIVEIS,
INCLUSIVE, POSTULANDO PELA INDISPONIBILIDADE DE SEUS BENS E
VALORES, Visando o ressarcimento do erério.
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Ex Positist encaminhamos o presente RELATORIO FINAL CIRCUNSTANCIADO DA

COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO para que seja apreciado e votado pelo Douto

Plenario da Egrégia Camara Municipal de Uniao Paulista para, apés, S__ER

ENCAMINHADO AO ORGAO DO MINISTERIO PUBLICO com atribuigées para

atuar no presente feito.

Camara Municipal de Uniao Paulista/VSI”, dia 14 do mes de fevereiro do ano de 2022.
/‘ -

/( K
EDIN: CAABRI LAXSIJNEALVES

(Relatoraada missa special de Inquérito)

HUMBERFO FILI ,1: e-"SPEREIEA
(President aLorniss’ae Es ‘ elnqtré’filo)

//]OSE LUIZ SABINO
(Vice Presidente da Comissao Especial de Inquérito)

(czc (V,.JKL,’JL/ 4/
VLANILTON PINHEIAO CARVALHO K i Z

(Membro da Comissao Especial de Inquérito)

/ ,// Vi /

ANTONIO ANACLESIO SILVA SOUSA
(Membro da Comissfio Especial de Inquérito)
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ATA DA 23 (SEGUNDA) SEssAo ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE UNIAO
PAULISTA, REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2022.

As 19h00 (dezenove horas) do dia 21 de fevereiro de 2022, no edificio sede deste
Poder Legislativo, realizou~se a 2‘3 Sessao Ordinéria da Cémara Municipal de
Uniéo Paulista. Assinaram o livro de registro de presencas e responderam a
chamada os vereadores Leandro Rodrigues, Edinéia Gabriela Goncalves, Joao
Carlos de Arafljo, Antonio Anaclésio Silva Sousa, Vanilton Pinheiro Carvalho,
Guilherme Perinotto dos Santos, Humberto Filipi dos Reis Pereira e José Luiz
Sabino. Ausente o vereador Daniel Céndido da Silva. Com 0 numero legal de
Vereadores presentes, sao declarados abertos os trabalhos, sob a presidéncia do
vereador Leandro Rodrigues, secretariado pela vereadora Edinéia Gabriela
Goncalves e 1050 Carlos de Aradjo, 19 e 29 Secretaries, respectivamente.
Continuando, procedeu-se a leitura, discussao e votacao das Atas da 1‘1 Sessao
Ordinéria e da 3g Sessfio Extraordina’ria, realizadas no dia 07 de fevereiro de 2022,
sendo ambas aprovadas por unanimidade de votos. Em seguida procedeu-se a
leitura da lndicacao n902/2022, que indica a Exma. Sra. Prefeita Municipal para
que interceda junto ao setor da Unidade Basica de Sadde, com o objetivo de
realizar um estudo para criacao do ”PROGRAMA ATENDIMENTO ESPECIAL
ODONTOLOGICO NO AMBITO DO MUNlCiPlO DE UNI/KO PAULISTAHSP”, de
autoria do vereador Guilherme Perinotto dos Santos. Colocada em discussao. Fez
uso da palavra o vereador Guilherme Perinotto dos Santos. Colocado em
votaga , foi aprovada por unanimidade de votos. Continuando procedeu-se a
leitura da lndicagfio n903/2022, que indica a Exma. Sra. Prefeita Municipal para
que interceda junto ao setor de Assisténcia Social, com o objetivo de realizar um
estudo para criacao do ”PROGRAMA LElTE PARA OS lDOSOS E PESSOAS COM
DEFICIENCIA NO AMBlTO DO MUNlClPlO DE UNI/10 PAULlSTA-SP”, de autoria do
vereador Guilherme Perinotto dos Santos. Colocada em discussao. Fez uso da
palavra o vereador Guilherme Perinotto dos Santos. Colocado em votagao, foi
aprovada por unanimidade de votos. Em seguida procedeu-se a leitura do
RELATORIO FINAL CIRCUNSTANCIADO DA COMISSAO ESPECIAL DE lNQUéRlTO.
Colocado em discussao. N50 havendo, foi colocado em votacao nominal, sendo
aprovado por unanimidade de votos. Continuando o Presidente concedeu a
palavra para Explicagfio Pessoal. Fizeram uso da palavra os vereadores José Luiz
Sabino, Edineia Gabriela Goncalves, Guilherme Perinotto dos Santos e Humberto
Filipi dos Reis Pereira. Nada mais a tratar, o Presidente declarou eyrrada a
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presente Sessfio, da qual Iavrou—se a presente Ata, que apés Iida e aprovada seré
devidamente assinada. ,/7

Presidente: Leandra Rodrigues

19 Secreta’ria: Edinéia Gabriela Gongalves

29 Secretério: 1050 Carlos de Arafijo


