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TERMO DE IUNTADA DE DOCUMENTOS

A05 13 (treze) dias do més de setembro do ano de 2021, eu, HUMBERTO FILIPI DOS
REIS PEREIRA (CABO HUMBERTO), Presidente da Comissao Especial de Inquérito,
devidamente constituida pelo Decreto Legislativo 11. 01/2021, do dia 02 (dois) do més de
margo do ano de 2021, criada para o fim especifico de apurar fato determinado e por prazo
certo, PROCEDO A JUNTADA NOS AUTOS DA CEI, DOS SEGUINTES DOCUMENTOS:

I— REQUERIMENTO APRESENTADO E SUBSCRITO PELO CAUSIDICO DOUTOR JOSE
ANDRE FREIRE NETO onde postula a juntada aos autos da DECLARACAO DE OBITO
da genitora do intimado senhor FABIO DE PADUA FERNANDES justificando os motivos
pelos quais, no dia 24/ 08/ 2021 a referida testemunha precisou se ausentar do plenario da
CEI, deixando, assim, de prestar seu depoimento na referida sessao, bem como a respectiva
DECLARACAO DE OBITO;

II — ATA N. 03 DA COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO INSTALADA ATRAVES DO
DECRETO LEGISLATIVO N. 01, DE 02 DE MARCO DE 2021;

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

IV — DOCUMENTO SUBSCRITO PELO EXCELENTISSIMO SENHOR LEANDRO
RODRIGUES, PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA, onde

Site: www.camarauniaopaulista.sp.gov.br E-mail: camara@camarauniaopaulista.sp.gov.br



Cémara Municipal de Uni
Estado de 550 Paulo

A \
Rua $50 Pedro,715 - Fone:(17)3278-1200 — CEP 15250-000 - Uni§o Paulista-SP - C.N.P.J. 00.522411900111417

apresenta o Projeto de Decreto Legislativo n. 04/ 2021, que autoriza a prorrogagéo de prazo
dos trabalhos da CEI;

V — PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 04/2021, subscrito pelo Presidente da
Camara Municipal de Uniéo Paulista, bem como pela primeira secretéria e pelo segundo
secretario, para votagéo em plenério;

VI — DECRETO LEGISLATIVO N. 05, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021, que autoriza
prorrogagéo do prazo dos trabalhos da CEI.

Camara Municipal de Unifio PauliS’ta/fE/i d17/13 do més de setembro do ano de 2021.
I I 1‘ ‘-z
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1 ' EREIRA (CABO HUMBERTO)
\ L DE INQUERITO
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CARTA DE CONVITE DE TESTEMUNHA

A0 Senhor LEANDRO RODRIGUES (CPF N. 229.280.028-47)

A COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO, devidamente constituida pelo Decreto
Legislativo 11. 01/2021, do dia 02 (dois) do més de margo do ano de 2021, criada para o fim
especifico de apurar fato determinado e por prazo certo, neste ato representada pelo seu
Presidente infra firmado, no exercicio de suas atribui§6es legals e regimentais CONVIDA Vossa
Exceléncia para prestar depoimento nos autos do presente PROCEDlMENTO INVESTIGATIVO, ficando
agendado para na sede da camara Municipal de Uniao Paulista/SP, situada na Rua $50 Pedro n. 715,
bairro Centro, municipio de Uniao Paulista/SP, no dia 18 (dezoito) do més de outubro do ano de
2021, as 08h00 da manhé, podendo se fazer acompanhar de advogado, oportunidade em que ira’
prestar o compromisso de dizer a verdade sobre o que souber dos fatos objeto desta investigagao, sob
as penas da Lei.

Camara Municipal de Uniao Paulista/SP, dia 04 do més de outubro do ano de 2021

v - — . (GABO HUMBERTO)
PRESIDENTE DA COMIS - - @ESPECIAL DE INQUERITO
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CARTA DE CONVITE DE TESTEMUNHA

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

A COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO, devidamente constituida pelo Decreto
Legislativo 11. 01/2021, do dia 02 (dois) do més de margo do ano de 2021, criada para o fim
especifico de apurar fato determinado e por prazo certo, neste ato representada pelo seu
Presidente infra firmado, no exercicio de suas atribuiqées legais e regimentais CONVIDA Vossa
Exceléncia para prestar depoimento nos autos do presente PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, ficando
agendado para na sede da camara Municipal de Uniao Paulista/SP, situada na Rua $50 Pedro n. 715.
bairro Centro, municipio de Unifio Paulista/SP, no dia 18 (dezoito) do més de outubro do ano de
2021, as 11h00 da manhé. podendo se fazer acompanhar de advogado, oportunidade em que iré
prestar o compromisso de dizer a verdade sobre o que souber dos fatos objeto desta investigagao, sob
as penas da Lei.

Camara Municipal de Uniao Paulista/SI}; dia 04 do més de outubro do ano de 2021

1 '-EIRA (CABO HUMBERTO)HUMBERTO FILII’ / ,
COMISSAO SwégAL DE INQUERITOPRESIDENTE
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CARTA DE INTIMACAO DE TESTEMUNHA

Ao Senhor FABIO DE PADUA FERNANDES (CPF N. 102.889.178—47)

A COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO, devidamente constituida pelo Decreto
Legislativo n. 01/2021, do dia 02 (dois) do més de margo do ano de 2021, criada para 0 fim
especifico de apurar fato determinado e por prazo certo, neste ato representada pelo seu
Presidente infra firmado, no exercicio de suas atribuicoes legais e regimentais INTIMA Vossa
Senhoria para prestar depoimento nos autos do presente PROCEDlMENTO INVESTIGATIVO, devendo
comparecer na sede da Cémara Municipal de Uniao Paulista/SP, situada na Rua 550 Pedro n. 715,
bairro Centro. municipio de Unifio Paulista/SP, no dia 18 (dezoito) do més de outubro do ano de
2021I as 15h00 da tarde, podendo se fazer acompanhar de advogado, oportunidade em que iré prestar
o compromisso de dizer a verdade sobre o que souber dos fatos objeto desta investigacao, sob as
penas da Lei, sendo certo de que esta é a QUARTA VEZ que Vossa Senhoria é intimada a comparecer
perante esta Comisséo Especial de lnquérito, sendo que, nas duas primeiras, Vossa Senhoria deixou de
comparecer e, na terceira, deixou de ser ouvido pela Comissao, em razao da necessidade de se
ausentar, por motivo justificado por seus advogados e deferido por este Presidente. Fica desde ja
ciente de que a presente Comissfio Especial de Inquérito (CEI), a q da Constituicfio da Repfiblica
Federativa do Brasil e demais dispositivos legais inerentes a matéria, estd investida de poderes de
investigaca‘o préprios das autoridades judiciais. Portanto, a recusa ou o n50 comparecimento, sem
motivo justificado, podera ser representado a autoridade judicial para que faca cumprir a presente
intimacfio, inclusive mediante conducfio coercitiva, sem arejuizo de mencionar a cometimento do
crime de desobediéncia. ’ .- .

Camara Municipal de Unifio Paulista/SI}, pia 04 do més de outubro do ano de 2021
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CARTA DE INTIMACAO DE TESTEMUNHA

Ao Senhor TlAGO HENRIQUE DA SILVA (CPF N. 369.282.528-5)

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

Senhoria para prestar depoimento nos autos do presente PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, devendo

comparecer na sede da Cémara Municipal de Uniao Paulista/SPl situada na Rua $50 Pedro n. 715,

bairro Centro, municipio de Uniao Paulista/SP, no dia 18 (dezoito) do més de outubro do ano de
2021,7215 17h00 da tardel podendo se fazer acompanhar de advogado, oportunidade em que ira prestar

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

penas da Lei, sendo certo de que esta é a QUARTA VEZ que Vossa Senhoria é intimada a comparecer

perante esta Comissao Especial de Inquérito, sendo que, nas duas primeiras, Vossa Senhoria deixou de

comparecer. Na terceira vez, Vossa Senhoria compareceu, ocasiao em que prestou depoimento. Nesta

quarta vez, Vossa Senhoria deveré comparecer perante a CEI para prestar novo depoimento, em

aditamento ao primeiro depoimento prestado. Fica desde ja’ ciente de que a presente Comissfio

Especial de Inquérito (CEI), a q da Constituicfio da RepLiblica Federativa do Brasil e demais
dispasitivos Iegais inerentes a matéria, esta investida de poderes de investigacfio préprios das
autoridades judiciais. Portanto, a recusa ou a mic comparecimento, sem motivo justificado, poderd
ser representado a autoridade judicial para que faca cumprir a presente intimacfio, inclusive
mediante conducfio coercitiva, sem prejuizo de mencionar o cometimento do crime de
desobediéncia.

Camara Municipal de Uniao Paulista/SP; dia 04 do més de outubro do ano de 2021

HUMBERTO FILIPI Dos.R1318 KEIRA' (CABO HUMBERTO)
PRESIDENTE DA COMI‘SSAO ESPECIAL DE INQUERITO
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TERMO DE IUNTADA DE DOCUMENTOS

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

I — CARTA DE CONVITE DE TESTEMUNHA da testemunha LEANDRO RODRIGUES,
devidamente datada e assinada pelo convidado;

II — CARTA DE CONVITE DE TESTEMUNHA da testemunha GUIHERME PERINOTTO
DOS SANTOS, devidamente datada e assinada pelo convidado;

III — CARTA DE INTIMACAO DE TESTEMUNHA, devidamente assinada e datada pelo
intimado TIAGO HENRIQUE DA SILVA;

IV — CARTA DE INTIMACAO DE TESTEMUNHA, devidamente assinada e datada pelo
intimado FABIO DE PADUA FERNANDES.

. /

Camara Municipal de Uniao Paulista/SP, Tia 0.8 do més de outubro do ano de 2021.
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HUMBERTQFILIPI Dp/SjREIsa’mEI’RA (CABO HUMBERTO)
PRESIDENZPE‘DA' EOMISSAQESPECIAL DE INQUERITO
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“TERMO DE POSSE D0 VEREADOR”

Aos vinte e quatro dias do més de agosto do ano 2020 (dois mil e vinte), as 20:00 (vinte)
horas, nesta cidade dc Uniéo Paulista, junto as dependéncias da Cfimara Municipal, sito a Avenida
850 Pedro, n°715, realizou-sc 21 12a Sesséo Ordinéria, sob a Presidéncia do vercador Fabio Junior
Rodrigues, secretariado pela vereadora Kendrea Alves Papiic Cavataola, 1° Secretarial. Estavam
presentes os demais vereadores: - Vanilton Pinheiro Cmalho, Luiz Claudio Assola, Edson Donizete
Goncalves, Edeval Silva e Antonio Anaclesio Silva Sousa. Ausente 0 vereador Milton José Marques
Azevedo. Comparcceu para prestar compromisso e tomar posse do cargo de vereador o Senhor
Leandro Rodrigucs, RG.41.785.266-6, CPF.229.280.028-47. Apos as formalidades Regimentais, fez
a afirmacao Solene de bem servir o cargo no qual é investido neste municipio, prestando em voz alta
o seguinte compromisso: “Prometo exercer com dedicacao e lcaldade o meu mandate. respeitando a
lei e promovendo o bem— estar do municipio, assim o prometo". Em seguida o Presidente declarou—o
legalmente empossado. Para constar, eu Kendrea Alves Papile Cavatao, la Secretéria, mandei lavrar
o presente Termo que, depois de lido, vai assinado pelo vereador cmpossado, pcio Presidentc e pelos
demais vercadores presentes.

Uniao Paulista, 24 de agosio de 2020.

Vereador: Leandro Rodrigues 2575M

Presidente: Fabio Junior Rodriguesfl / /

Vereador: Kendrea AlvesMWM62214; ffléfid

Vereador: Luiz Claudio Ass v

Vereador: Vanilton Pinheiro Canalho {1M

Vereador: Edson Donizete

Vereador: Edeval Silva

Vereador; Antonio Anaclesio Silva Sousa 7 fl C(

Vereador: Milton José Marques Azevedo
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TERMO DE DEPOIMENTO N. 08/2021

AS 101106min do dia 18 (dezoito) do més de outubro do ano de 2021, na sede
da Cfimara Municipal do Municipio do Uniao Paulista/ SP, com onderoco na Avenida $50 Pedro,
n. 715, bairro Contro, municipio do Uniao Paulista/SP, ondo so achavam presentcs os membros
integrantcs do COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO, instituida polo Dccrcto Legislativo n.
01/2021, do dia 02 (dois) do més de margo do ano de 2021, compareceu o senhor LEANDRO
RODRIGUES, brasileiro, convivente em uniao estével, profissao mecanico, portador da cédula de
identidade com RC n. 41.785.266—SSP/SP, inscrito no CPF sob o n. 229.280.028-47, nascido aos
25/10/1982, fillio dc Abel Rodrigucs da Silva C de Doraci da Silva Rodrigues, natural do municipio
do News Paulista/SP, rcsidcntc c domiciliada na Rua Minote Gui, n. 415, bairro Ccntro, CEP
15250—000, municipio de Unifio Paulista/SP, titular da linha de telefone celular (l 7) 99707-4034
(linha particular), tendo comparecido desacompanhado de advogado. Testemunha
compromissada nos termos da lei, prometeu dizer a verdade sobre o que souber dos fatos objetos
dosta apuragfio, sabendo lcr c cscrcver disse o seguinte: ’o dcpoontc é Vereador e atual Presidentc
da Cfimara Municipal do Unifio Paulista. O dopoente afirma que, na legislatura anterior, ao final
da legislatura, por tor sido elcito vereador e for se classificado como suplente, apos o falecimento
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 agosto do ano de 2020. Com relagao aos fatos
objctos da Vprcsente investigaqao parlamentar, o dcpoente tom a dizer que, no ano do 2020, apos a
sua assuncao ao cargo dc vcrcador desta municipalidadc, foi procurado por alguns popularcs, os
quais narraram ao depocnto que cstava ocorrcndo uma obra do reforma no rccinto do exposiqocs
da cidade, sendo certo que tais municipes solicitaram para que o depoente se deslocasse at'e' aquele
recinto do exposicoes para 0 fim de realizar a devida fiscalizacao das obras da reforma. Como faz
part0 das atribuigoos do vcrcador, dontrc outras, fiscalizar os atos levados a efeito polo Chcfc do
Podcr Executivo c sous funcionarios (dirctos, indiretos e comissionados) ou prepostos, entao,
diante daqucle podido fcito por popular-es do Unifio l’aulista, o depoentc compareccu no rccinto
de exposigées, em data que néo 5e 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 pessoalmente no recinto do exposicoes da cidade. Chegando la, 56 deparou com duas
pcssoas trabalhando ms obras da mencionada reforma, so recordando o depocnte do tor visto
diversas ferragcns que cstavain colocadas sobrc o piso da quadra cobcrta. Entio, o depoentc
indagou aquelas duos pessoas que estavnm trabalhando nas obras de reforma do recinto de
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exposiqoes, perguntando a elas quem seria o responsavel por aquelas obras, tendo tals pessoas

rcspondido ao depoontc que o rcsponsévcl pclas obras era 0 ’TIAGO’. Pcrguntado ao depoentc so
sabo dizur que é o tal ’TIAGO’, tcndo o depoentc rcspondido que TIAGO é um empresario da
Cidadc dc Macaubal que, junto com outras cmprcsas, contrataram com a Prcfcitura Municipal dc

Uniao l’aulista para reformarem 0 recinto de exposigoes da cidade. lista informagao, 0 depoente
esclarece que foi ter somente no més de dezembro do ano de 2020. O depoente, naquela ocasiao
cm que procodeu com a fiscalizaqao da oxecucao daquclas obras dc reforma, so dcslocou até a
arquibancada da arena do rocinto, quando constatou que os corrimoes d0 metal que estavam sendo
instalados na arquibancada, cstavam em desacordo com as normas de seguranga, eis que a sua
base estava solta. Em razao daquela constatagao, o depoente solicitou aos funcionarios que
trabalhavam no local, para que lhe fornecesse o contato telefénico do tal "l‘lAGO’. 1a estando na
posse do tclcfonc cclular do ”TIAGO’, o dcpocntc proccdcu com uma chamada tclcfonica, a partir
do sou nt’lmero dc tolcfonc cclular particular, para o mimcro dc telcfonc celular particular do
’TIAGO’, responsavcl por parte dos servigos do. rcforma do rccinto dc cxposigoes, sendo corto que
0 ’TlAGO’, nao atendeu aquela primeira ligaqao feita pelo depoente. ApOs alguns minutos, o
’TlACO', retornou a ligagao para o depoente, quando entao, 0 depoente perguntou a0 TIAGO se
ele era mesmo o responsavel pelas obras de reforma que estavam sendo realizadas n0 recinto de
exposigoes dc Uniao Paulista, tcndo TIACO respondido ao depoento que sim. O depoonte
argumentou com TIAGO que aqucles corrimoes estavam sendo fixados de forma inadequada,
oferecendo risco a seguranqa das pessoas que fossem utilizar daquelas estruturas, no que o TIAGO
respondeu a0 depoente que ele conversaria com 0 depoente pessoalmente num momento
posterior. Depois o depoente tomou conhecimento de que o tal "l‘lAGO', em verdade, é o
proprietario da emprcsa ’TIAGO HENRIQUE DA SILVA M.E.', cuja sedc fica na cidadc dc
Macaubal/SP, na avcnlda Carmo Buissa, n. 925, Sala, Ccntro, CEP: 15.270~000. O depoontc
retornou ao recinto para proccder com novas fiscalizacécs, em dias posteriores, tendo constatado
que os corrimoes continuavam da forma como estavam, ou seja, que o TIAGO n50 tomou qualquer
providéncia para sanar aquela irregularidade apontada pelo depoente ao telefone. Na ocasiao da
nova fiscalizaqao, o depoente constatou que, nos banheiros do recinto de exposicées, foram
instalados 14 (quatorzc) portas dc metal, cujos sorviqos do fixagao foram rcalizados pclos dois
individuos que cstava trabalhando no rccinto dc exposigoes, que se apresentaram como sendo
funcionarios do TlAGO. O depoente constatou que as portas instaladas estavam bastante
enferrujadas, eis que nao receberum sequer uma demao de tinta de fundo. O depoente ressalta,
ainda, que a forma como foram lnstaladas as quatorze portas de metal estavam em ordem, porém,
o dcpocntc dcstaca q no até a prescntc data aq uclas portas dc metal nao receberam nenhuma demao
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Camara Municipal de Uniao
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de tinta de fundo, estando a mercé do tempo e sofrendo deterioracao pela acfio da ferrugem. No
més do dozembro do 2020, se rccordando o depoente que foi no ultimo dia do més do dezcmbro
do 2021, ou scja, dia 31 do dczcmbro, o depoente rctorno ao recinto do exposigoes, para proceder
com nova fiscalizaczio nos sorvicos que cstavam scndo rcalizados por TIAGO. Naqucla ocasiao, o
depoente se fazia acompanhar da pessoa do senhor GUILHERME PERINOTTO DOS SANTOS,
entao eieito vereador, que veio a tomar posse no cargo de vereador no dia 01 de janeiro do ano de
2021. O depoente so rocorda que era poriodo da tardo. Naquela oportunidadc o depoente constatou
que tinham mais pessoas trabalhando. O depoente perguntou aos trabalhadorcs so a possoa do
TIAGO estaria vindo ali na obra, tendo os trabalhadorcs respondido para o depoente que Sim, que
dali a pouco iriam chegar o TIAGO e também o RAFAEL, que é, segundo o depoente tomou
conhecimento, é o proprietério da empresa RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA, localizada na Rua

José Montoro, n. 848, bairro Ccntro, municipio dc Macaubal/ SP. 0 depoente e GUILI—IERME

permancccram no local até a chcgada dos empresarios TIAGO e RAFAEL que se deu momentos
apés. O depoente viu quc cstava scndo fixado um portao dc metal, no V50 livre do muro do recinto
de exposigoes, sabendo o depoente dizer que tal portao estava sendo fixado por pessoas que se
identificaram como sendo funcionarios do TIAGO HENRIQUE DA SILVA. O depoente sabe dizer
que o tal portao estava sendo fixado no vao livre do muro que fica na rua lateral do recinto, sabendo
o depoente dizer tratar—se da rua Ricieri Papile. Nesta altura, o depoente ja estava na posse de todas
as Notas Fiscais rcferentes aos items 0 produtos fornccidos pelas empresas que participaram do
processo administrativo do contratagao e que firmaram contratos com a Prefeitura Municipal de
Uniao Paulista e que realizaram aquelas obras de reforma no recinto de exposigoes. Entéo, o
depoente, estando de posse da Nota Fiscal de numero 019, série 1, emitida na data de 17/12/2020,
pcla cmpresa RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA (CNPI n. 31.799.755/0001—21), indagou a0
TIAGO sobre os 04 (quatro) portéus que cstavam insertos na rcfcrida Nota Fiscal, uma vez que o
depoente tinha constatado apcnas a instalacao do 01 (um) dos portocs, tcndo o TIAGO respondido
ao depoente, o qual se fazia acompanhar pela pessoa do eleito vereador GUILHERME
PERINOTI‘O DOS SANTOS, que, embora estivesse constando na Nota Fiscal a quantidade de 04
(quatro) portoes, que seria instalado apenas um portao, pois os outros trés seriam para compensar
alguns rcparos que a empresa dc TlACO HENRIQUE DA SILVA estava realizando nas grades
existentcs na portaria dc cntrada do recinto dc exposigoes. O depoente ressalta que foi fiscalizar as
tais grades da portaria do recinto e constatou que os funcionérios de TlAGO HENRIQUE DA
SILVA realizaram apenas alguns reparos de solda nas grades ja existentes da portaria de entrada
do recinto de exposiqfies e nada mais. Ou seja, pela constatacfio feita pelo depoente e CUILHERME

PERINOTTO DOS SANTOS, houvc locuplctamcnto ilicito levado a efcito pela pcssoa dc TIAGO
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HENRIQUE DA SILVA e as empresas que se associaram a 919, em prejuizo aos cofres publicos da

municipalidadc. O depocntc, ao fazcr uma verificacao dc part0 das Notas Fiscais que integraram
parto dos cmponhos alusivos as obras do reforma do recinto do exposicoes, especificamente: I —
NOTA FISCAL DE NUMERO 021, SERIE 1, omitida om 17/12/2020, pcla pcssoa juridica dc razao
social FABIO DE PADUA FERNANDES (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
I’ADOVANI (CNPI n. 22.541.736/0001—00), cujos matcriais, na sua totalidadc, dcvcriam tor sido
dostinados para a rcalizacao das obras do roforma do rocinto do cxposicoos, podo afirmar o
depocntc, com ccrtcza, que houve uma associacao criminosa, cntabulada cntrc tais empresas c a
pessoa de TIAGO HENRIQUE DA SILVA (CPF n. 369.282.528.65), empresario proprietario da
pessoa iuridica TIAGO HENRIQUE DA SILVA ME. (CNPJ n.10.644.316/0001—70), em prejuizo ao
crario pi’Jblico do Uni'ao Paulista. Segundo o dopocntc, csta constatacao dcve-sc a anélisc conjunta
por Clo rcalizada, cotejando os documcntos fiscais aprcsentados pclas aludidas cmprcsas, atrclado
as constatacocs in loco rcalizadas polo dcpocntc c polo scnhor GUILHERME PERINOTTO DOS
SANTOS, quando conversaram, juntos, com a pessoa de TIAGO HENRIQUE DA SILVA, na tarde

do dia 31/12/ 2020, no recinto de exposicoes cle Uniao Paulista, ocasiao em que TIAGO
HENRIQUE DOS SANTOS se apresentou ao depoente como sendo o responsavel pelas obras de
rcforma c adequacocs do i'ccinto do cxposicoes dc Uniao Paulista. Tal assertiva, sogundo o
dcpocntc, so torna ainda mais vcrossimil quando clc tomou conhccimento do teor do depoimcnto
prestado por TIAGO HENRIQUE DA SILVA nos autos da CEI (Comisséo Especial de Inquérito),
que apura, dentre outras, as irregularidades ocorridas nas obras de reforma a0 recinto de
exposicoes de Unia‘o Paulista. Segundo consta do referido depoimento prestado por ’I‘IAGO,
encartados as folhas 601 as folhas 603 dos autos da CEI, o cndcreco rcsidencial dcscrito por ole em
scu dcpoimcnto, qual scja, ’RUA JOAQUIM PEDROSO, N. 971, BAIRRO FUNDOS, CEP: 15.270-
000, MUNICIPIO DE MACAUBAL/SP’ coincide com o cndorcco constantc da NOTA FISCAL DE
NUMERO 005, SERIE 1, emitida na data de 07/12/2021, no valor de 12$ 16.88000, pela pessoa
juridica de razao social CLAUDEMIR PADOVANI (CNPJ n. 22.541.736/0001-00), encartada as
folhas 264 dos autos da CEI, qual seja ’RUA JOAQUIM PEDROSO, N. 971, MUNICIPIO DE
MACAUBAL/ SP, CEP: 15270-000. Ja no que diz rcspeito a cmpresa dc razao social OLIVEIRA E
CAMPOS RIO I’RETO LTDA — ME. (CNI’J 11. 03.672.001/0001—70), o depoente verificou. que foram
fornecidos diversos itens, dentre eles os constantes da NOTA FISCAL DE NUMERO 6287, SERIE
l, emitida em 30/04/2021, 110 valor de Rfli 7000,00 (sete mil reais), cujos itens foram: : I — PERFIL
CESSO ACARTONADO CUIA 48, quantidade de 50 (cinquenta) pecas; II — PERFIL GESSO
ACARTONADO MONTANTE 48, quantidado do 80 (oitcnta) pccas; III — GESSO ACARTONADO
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ST 1,80 X 1,20 12,5MM, quantidade de 145 (cento e quarenta 6 Cinco) pecas; IV — MASSA PARA
REIUNTE CONSTRUCRIL 30 kg, quantidadc do 05 rolos; V — FITA CESSO TELADA 90 MTS —
ANCORA, quantidadc do 04 (quutro) rolos; VI — PLACA CIMENTICIA PROFORTE 1,20 X 2,40
1OMM, quantidado 08 (oito) pocas. Tais itons constantes dosta Nota Fiscal, sogundo constatou o
depoente, cotejando tal Nota Fiscal com o empenho respectivo, deveriam tei' Sido empregados pela
ex Cestora I’L’iblica CLEUSA GUI MARTINS nas obras de i‘eforma do recinto de exposicoes, porém,
tais itons nfio foram instalados 0m nenhum local do rocinto do exposiqoes do Uniao Paulista. Tais
constatagoos foram foitas polo depoonto, acompanhado por GUILHERME PERINOTTO DOS
SANTOS, quando do suas visitas do fiscalizagao lovadas a efoito nas obras do recinto do exposigoos
de Uniao Paulista. O depoente quei‘ fazer algumas consideragoes que entende serem importantes
e relevantes para o contexto desta investigagao. No dia 31/12/2020, quando o depoente se fazia
acompanhar do clcito vcrcador GUILHERME PERINOTO DOS SANTOS, ao conversar com a
pcssoa dc TIAGO IIENRIQUE DA SILVA, csto disse ao dcpoente C GUILI IERME que aquilo que
ostava ocorrondo no rccinto do cxposigoos do Unizio Paulista era pcqucno frontc ao que ostava
rolando na obra do novo velério municipal. TIACO HENRIQUE DA SILVA disse, ainda, que ele
n50 iria segurar nada sozinlio nfio, afirmando a0 depoente que nao ficaria sozinho caso houvesse
responsabilizaqao criminal em seu desfavor. Inclusive, o depoente se recorda que estava junto de
TIACO IIENRIQUE DA SILVA a pcssoa de RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA, para quem o
dopoon to o GUILIIERME fizoram. algumas porguntas sobro a oxecugao daquelas obras no tecinto
do exposigoes, porém, RAFAEL virou as costas para o depoente e GUILHERME, afirmando que
quem deveria responder as perguntas do depoente era 0 TIAGO e nao ele (RAFAEL). Em razao
daquelas afirmacoes feitas por 'I’IAGO HENRIQUE DA SILVA, o depoente salienta que acionou a
policia militar polo tclcfonc ’190’, uma vcz quc entendcu que scria caso do ser registrado um
bolotim do ocorréncia, mosmo porquc aquola afirmagfio feita por TIAGO IIENRIQUE DA SILVA
ao dopocnto, om tose, so rcvcstia do carator criminoso. Comparocou 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 com 9195. O depoente quer observar que registrou um Boletim de
Ocorréncia na Policia Civil do municipio do Uniao Paulista, todavia o toor do roferido Bolotim de
Ocorréncia vorsou sobre a dcmora da ex gostora publica CLEUSA GUI MARTINS em fornecer a0
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 gostora publica CLEUSA GUI MARTINS ao dcpocnte (isto antes da Visita dc fiscalizacao lcvada
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a efeito pelo depoente e CUILHERME PERINO'I‘O DOS SANTOS no dia 31/12/2020), ele se
surprccndeu, pois viu quc a emprcsa do TIAGO IIENRIQUE DA SILVA constava como emitcntc
da NOTA FISCAL DE NUMERO 024, SERIE 1, cmitida em 30/04/2020, no valor dc REE 17.000,00
(dczcsscto mil roais), pcla pcssoa juridica TIAGO H. DA SILVA ME. (CNPJ n. 10.644.316/0001-
70), tendo como adquirente a I’refeitura Municipal de Uniao I’aulista. O depoente verificou constar
da aludida Nota Fiscal a venda de 30 (trinta) jogos de mesas, cada jogo acompanhado de 04 (quatro)
cadciras, totalizando, pois, 120 (ccnto c vintc) cadciras. Dianto daqucla constatacao, o depoonto
buscou verificar o valor que foi cobrado por TlAGO l IENRIQUE DA SILVA por cada jogo dc mesa
c cadciras, tendo constatado quc constava da respectiva Nota Fiscal 0 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 fiscalizacao Ievada a efeito pelo depoente e GUILHERME PERINOTO DOS
SANTOS, nas obras do rccinto do cxposicoes, o depocntc pcrguntou para TIAGO HENRIQUE DA
SILVA sobrc aquolcs valorcs que ole havia cobrado na Nota Fiscal, uma vez quc cstavam muito
acima daquilo que o inorcado praticava. Para a surprcsa do dcpocntc, TIAGO HENRIQUE DA
SILVA Ihe 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, TIACO justificou o
superfaturamento do item pelo fato de estarmos atravessando o periodo de pandemia do
coronavirus c que o sobrcprcco visava uma compensacao. Apés o depoente tomar conhecimento
daquola venda do mesas c cadciras por part0 do TIAGO HENRIQUE DA SILVA o depoente,
fazendo—se acompanhar do ja vereador empossado GUILHERME PERINOTO DOS SANTOS, n0
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,
ocasifio cm quc o depoente constatou quc estavam faltando 08 (oito) cadeiras, do total de 120 (cento
e vintc). Diantc daqucla constatacfio, o dcpocnte foi até a Prcfcitura dc Uniao Paulista, onde
convcrsou com o funcionario ERICO, quc foi a pcssoa quc rcccbcu os jogos dc mcsas c 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 ao depoente que havia conferido os itens e, em
seguida, desdisse o que foi dito, sustentando que nao havia conferido os itens. O depoente ressalta
quc lcvou ao conhccimcnto da atual Prufuita KENDREA a situacao cnvolvcndo o sumico das oito
cadeiras, porém, nao sabe dizcr so foram tomadas ou 1150 as providéncias no sentido de apurar.
todo o ocorrido.

Pelo Vereador, Vice Presidente integrante da CEI, senhor JOSE LUIZ
SABINO, fol perguntado ao depoente se, a época em que ele tomou conhecimento das dentincias
dc irregularidadcs quc cstavam ocorrcndo nas obras do rccinto de exposicoes 0 na construcao do
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novo velorio municipal de Uniao Paulista (que se deram na legislatura anterior), se além do
dcpocntc, algum outro vcrcador também proccdcu com as fiscalizacocs levadas a cfcito polo
depocntc, tundo o dcpocntc respondido que somc-ntc o dcpoentc, que so fez acompanhar do cleito
vcrcador GUlLH ERME PERI NOTTO DOS SANTOS, foram qucm proceduram com as fiscalizacéos
nas ditas obras.

Pelo Vereador, PRESIDENTE DA CEI, senhor HUMBERTO FILIPI DOS
REIS PEREIRA, foi pcrguntado ao dcpocntc so 010 tom conhccimcnto do dcstino quc tomaram os
outros trés portoes que foram vendidos pcla emprosa RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA a
[’rcfcitura do Municipio dc Uniao I’aulista, constantes da NOTA FISCAL DE NUMERO 019,8ER1E
1, emitida em 17/12/2020, inserta as folhas 511 dos presentes autos, tendo o depoente respondido
que nao sabe o destino que foi dado para os outros trés portées, podendo afirmar, entretanto, que
tais portocs n50 foram cntrcgucs no rocinto dc cxposicoes dc Unifio Paulista. Tal afirmacao o
dcpocntc faz do forma assertiva, uma vcz quc clc mosmo, pessoalmente, procedeu com as
fiscalizacocs na cxccugao dos servicos dc rcforma do rccinto dc cxposicocs dc Uniao Paulista,
services que, ratifica, foram levados a efeito por pessoas fisicas recrutadas por TIAGO HENRIQUE
DA SILVA.

Com relacfio as obras da construcao do Novo Velério Municipal de Uniao
Paulista, o dcpoente tern a dizer que, no final do ano do 2020, lho chcgou uma solicitacao dc urn
municipc, sobrc a necessidadc do construir uma lombada, para a qual foi sugerido a utilizagao de
cimento. O depoente, diante daquela solicitacao, foi verificarjunto 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
(sctcccntos) sacos quc ja haviam sido comprados para scrum empregados nas obras da construcao
do prédio do novo VClOrio municipal. Foi quando o depocnto, dc posse dcssas informacocs iniciais,
dcflagrou mais uma fiscalizacéo, dcsta c tcndo como alvo da fiscalizacao a rofcrida obra. Na
ocasiao, podendo o depoente afirmar que foi no final do ano de 2020, 0 depoente foi até o
almoxarifado da Prefeitura Municipal de Uniao 'Paulista, onde se encontrava o funcionario
ALEXANDRE JOSE DA SILVA. O depoente perguntou a ALEXANDRE sobre aquela compra de
mais 100 (com) sacos dc cimcnto para scrcm utilizados na obra do novo velorio municipal, tendo
o ALEXANDRE franqucado ao depoonte contar aquele estoquc do 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 n50
aquelas para as quais foram comprados o cimento, ou seja, restou comprovado que houve desvio
dc sacos dc cimcnto, quc foram comprados para a construcao do prédio do novo velorio municipal,
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mas que, em verdade, tomaram outro destino. Segundo o proprio ALEXANDRE, parte do cimento
foi utilizado para construir calcadas do municipos do Uni-50 Paulista, dontrc elcs o CALETI. Outra
observacfio quc o dcpocntc faz é quc, para aqucla obra (prédio do move Velorio Municipal), no
cslégio cm quc so cncontra, nfio tom como scrom utilizados 800 (oitoccntos) sacos dc cimcnto (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 dopoentc afirma que, no final do ano do 2020, quando dcflagrou mais esta
fiscalizacfio, solicitou para quc lhc acompanhassc no local ondc cstava sendo realizada a obra do
novo volério municipal do Uniéo l’aulista, o eleito vercador GUILHERME PERINOTO DOS
SANTOS e seu genitor GENILSON DOS SANTOS PERINOTO, sendo que seguiram os trés naquele
local. Chegando la, 0 depoente, GUILHERME e GENILSON se depararam com os trabalhadores
cxccutando os servicos, momenta cm quc foram flagrados procedcndo com a construcao das vigas
dc sustcntacao dos tclhados das varandas cxtcrnas, fazendo uso dc trelicas (que silo ferragcns
inadequadas para scrum utilizadas cm construcfio dc Vigas dc sustentagfio) Naqucle momento, 0
depoente, inconformado com aquela situacéio, eis que viu que aquela estrutura de vigas com
treligas colocaria em risco a Vida e a integridade fisica das pessoas que fossem frequentar aquele
velorio, se deslocou até a prefeitura municipal, acompanhado de CUILHERME e GENILSON, e
solicitaram a entao cngcnhcira civil da prcfcitura, scnhora SIMONE, para que fosse verificar aquilo
quc estava ocorrendo na obra, ocasiao que o dcpoontc indagou a engenheira SIMONE sobre quem
scria o responsével técnico pela construcéo daquela obra, no que SIMONE respondeu a0 depoente
que o responsével 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 c, juntos, apos constatarem aqucla irregularidadc, quanto a construcao daquela viga dc
sustentacfio fazcndo uso do trclicas, cntao, foi dcterminada a paralizacao da obra, o que pcrmanccc
até hojc. Na mcs'ma data cm quc o dcpocntc ostcve na obra, acompanhado do. GUILHERME
l’llNOTO DOS SANTOS, GENlLSON 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
cmprcsa ABREU E BERNARDO ELETRICA E PARAFUSOS LTDA (CNPJ n. 31.306704/0001—10),
0m especial, a NOTA FISCAL n. 1.37, 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 RS 10.000,00 (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
FOR, no valor dc R$ 10,000,00 (dcz mil reais). Foi quando o depoentc, procedcndo com uma
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conferéncia do produto que estava descrito nas duas Notas Fiscais em questfio, consolidando com

aquclc piso que flagrou, no momento da fiscalizaqfio, que cstava scndo aplicado sobrc o contrapiso
interno do prédio do novo velério municipal, constatou que nfio era 0 mesmo produto, tendo
constatado que o piso que cstava scndo ufotivamontc aplicado so tratava de um piso do tipo
cerfimica, bem mais barato do que o piso porcelanato descrito nas Notas Fiscais, que séo pisos do
tipo porcelanaio, do marca Porto Belo. Ou seja, mais uma irregularidade que foi constatada pelo
dopoentc, praticada pola ex gestora pfiblica CLEUSA GUI MARTINS, cm conluio com a emprcsa
ABREU E BERNARDO ELETRlCA E PARAFUSOS LTDA, uma vez que esta empresa entregou um
produ to bem mais barato do que aquclc que cfetivamcntc vendeu, tendo, pois, recebido valor. bem
maior do que aquele que deveria ter recebido pelo piso efetivamente entregue, que é bem inferior
aquele que faturou nas Notas Fiscais em questéo. Ademais, o depoente quer ressaltar que a
quantidadc dc metros quadrados que constam das Not-as Fiscais dc numero 136 e 137, emitidas
por ABREU E BERN ARDO ELETRICA E PARAFUSOS LTDA, que juntas somam um total de 400
(quatroccntos) metros quadrados dc piso, é muito maior do que 21 area da mctragcm quadrada do
contrapiso do pr’e‘dio que esté sendo edificado. l’ortanto, o depoente afirma que neste ponto
também consta materializada a irregularidade no que tange a esta obra.

Pelo Vereador, PRESIDENTE DA CEI, senhor HUMBERTO FILIPI DOS
REIS PEREIRA, foi perguntado no depoente so é do sou conhccimento a pcssoa que recebeu 05 100
(com) sacos do Cimento que foram comprados pcla Prcfcitura Municipal do Uniéo Paulista, para
sercm 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 I’AIOLA,
que ocupa o cargo de motorista, integrando os quadros de funcionzirios publicos municipais de
Unifio Paulista, scndo que, ii época, SILVINI IO PAIOLA era motorista do gabinctc da ox gestora

publica CLEUSA GUI MARTINS. Jfi no que diz rcspcito aos outros 700 (sctecentos) sacos do
Cimcnto, adquiridos pela Prcfcitura Municipal dc Uniéo I’aulista da cmprcsa ABREU E
BERNARDO ELETRICA Ii I’ARAFUSOS LTDA, o depoente néio sabe dizer quem é que os recebeu.

Ainda no final do ano de 2020, no més de dezembro, apos a entfio gestora
publica, a ex Prefeita Municipal CLEUSA GUI MARTINS, ter tomado conhecimento das agoes
fiscalizatorias que estavam sendo lovadas a efcito polo depoonte (vereador Leandro Rodrigues), o
depoentc foi 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 dcpocntc que 01a queria resolver aquilo da mclhor manoira possivcl, no que o depoente
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respondeu que a melhor maneira de se resolver toda aquela situacao seria investigando tudo.

Como so nao bastassc, ainda scgundo o dcpocntc, a entao Prcfcita CLEUSA, dc forma insistentc,

tornou a abordar o dcpocntc, dcsta vcz pcssoalmcntc, tendo CLEUSA parado scu carro em frcntc

a rcsidéncia do dcpocntc, pcdindo para que cstc cntrassc no carro, o que foi atendido polo

depoente. la dentro do carro de CLEUSA, esta seguiu para 0 cemitério da cidade, local onde estava

sendo edificada a obra do novo velorio municipal, tendo CLEUSA parado em frente a0 cemitério

e a obra do novo vclorio. Uma vcz mais, CLEUSA tcntou aliciar o dcpoentc, dizcndo que cla cstava
disposta a resolver aqucla situacao da forma quc ficassc mclhor para o dcpocntc, inclusive,

derramando lagrimas, fingindo chorar. O depoente, dc mancira firme, reafirmou aquilo que ja’

tinha dito anteriormente pelo whatsapp a CLEUSA, ou seja, que aquilo tudo seria resolvido em

uma investigagao especifica. Mais uma vez, na tentativa de persuadir o depoente a 1150 prosseguir

com a formalizacao dc uma investigacao parlamcntar, qucm procurou o depocnte foi a pessoa dc

MARCELO DE ABREU, proprietario da emprcsa ABREU E BERNARDO ELETRICA E

PARAFUSOS LTDA, cm ligagfio tclcnica. Segundo o dcpocntc, MARCELO DE ABREU, apés

tomar conhecimento de que o depoente daria prosseguimento com uma investigacao no

parlamento municipal, formalizado por meio de uma CEI (Comissao Especial de Inquérito),
MARCELO insistiu para que o depoente aceitasse receber os pisos que nao foram entregues e que
cstavam lancados nas Notas Fiscais dc numeros 000136 0 000137, emitidas pela empresa ABREU E

BERN ARDO ELETRICA E PAR/\FUSOS LTDA, no que o depoente rcspondeu a MARCELO que
n50 poderia receber absolutamentc nada, uma vcz que foram detectados diversos indicios de
irregularidades na obra do novo velorio municipal, dentre elas 0 piso, que foi faturado um, bem
mais caro, e entregue outro piso, bem mais barato, razoes pelas quais, dentre as outras

irrcgularidadcs constatadas, a obra foi paralisada, cstando sob investigacao. Ainda com rclacfio a

obra do novo vclOrio municipal dc Uniao Paulista, cuja cmprcita foi dcscnvolvida pcla ex Prcfeita

CLEUSA GUI MARTINS, outra constalacao fcita por mim, polo vcrcador GUILHERME
l’liRlNOTO e por CENILSON DOS SANTOS PERINOTO, diz respeito a laje da construcao, eis que
ela foi preenchida com concreto usinado e a estrutura da laje, no que tange a engenharia, n50
obedeceu aos parametros técnicos adequados, de forma que a 1a cedeu (embarrigou para baixo).

Visando maquiar aquclc grave dcfcito da obra, a cmprcsa que cstava a fronto da oxecucao daquela

obra, confeccionou uma viga invertida, buscando reforcar a laje, e escondeu a deformidadc

ocorrida para baixo, aplicando o forro de gesso, o que camuflou a aludida deformidade da laje.
'l‘odavia, os riscos de desabamento, segundo o depoente, ainda persistem na obra, motivo pelo qual
deve a mesma permanecer interditada, ate que servicos de engenharia estrutural sejam realizados
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e 05 fragmentos construidos de forma inadequada e sem obedecer aos parémetros da boa
engenharia e seguranca, sejam refeitos.

Pele Vereador, PRESIDENTE DA CEI, senhor IIUMBERTO FILIPI DOS
REIS PEREIRA, foi perguntado ao dupoente qual foi a empresa que. contratou com a Prefeitura
Municipal para executar 08 services de edificacao (mfio de obra) do prédio do novo velorio
municipal de Uniao Paulista, tendo o depoente respondido que n50 se recorda o nome cla empresa,
porém quc, pclo que constatou, também existiram irregularidades na contratacfio das maos de obra
que foram empregadas na execucfio da obra, eis que nao Visualizou profissionais habilitados para
atuar na equipe, tais corno técnicos de seguranca do trabalho, engenheiros capacitados, tendo
flagrado, inclusive, no inicio da obra até o momento de respaldar a obra, o emprego de méo de
obra da prépria prefeitura municipal, inclusive, funcionérios que atuam na coleta do lixo.’. Nada
mais havendo, determinou o Presidente da Comissfio Especial de Inquérito que se encerrasse o
presente TERMO DE DEPOIMENTO, que segue assinado polo depoente e por todos os membros
que integram esta COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO.

, i‘ ,y’Tr
" r , ///‘? ' Lfif/JLEANDRO RODRIGUES: »% '“ ”Lil/y ' <9 "

(Depoente) ‘/

HUMBERTO FlLlPl DOS REIS PEREIRA

7

JOSE LUlZ SABINO ( " ,
(Vice Presidente daComissfio Especial de lnquérito)‘ " i

l" \‘.‘\\ 2K.

‘1 i
, .\ , 1',

‘ " ,. l‘-~ ~ / \}EDlNElA GABRIELA CONCALVES K .l‘,‘ I
(Relatora da Comissfio Especial de lnquérito) ' {/1 ‘

VANILTONPINHEIROCARVALHOL' J u i ( /':-’W"l a”; y L L / < 57% Vic” //1 /é(Membm da Comisszio Especial de Inquerito)
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ANTONIO ANACLESIO SILVA SOUSA v, 7/ 71 [UL I I!" L} ,1 f a (3 ,//V -
(Mcmbro da Comissfio Especial dc lnquérito)
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DESPACHO INTERLOCUTORIO DO PRESIDENTE DA CEI

Aos 18 (dezoito) dias do més de outubro do ano de 2021, na sala de sessées da CEI, no
Plenério Nelson Floriano, da Camara Municipal de Uniao Paulista/SP, eu, HUMBERTO
FILIPI DOS REIS PEREIRA (Cabo Humberto), Presidente desta Comissao Especial de
Inquérito, apés encerrados os trabalhos do dia, passo a exarar o seguinte despacho
interlocutorio:

I — junte—se aos autos a cépia do TERMO DE POSSE DO VEREADOR LEANDRO RODRIGUES,
que comprova a sua posse a0 cargo de Vereador, na data de 24 (vinte e quatro) do mes de agosto
de 2020;

II - nesta data, apés proceder com a formal tomada de depoimento da TESTEMUNHA senhor
LEANDRO RODRIGUES, determino que seja apensado aos autos da CEI o respectivo TERMO DE
DEPOIMENTO;

III — registro que deixaram de comparecer na sessao da CEI (Cornissao Especial de lnquérito), na
data e horarios para os quais foram previamente intimadas, as seguintes testemunhas: FABIO DE
PADUA FERNANDES (CPF n. 102.889.178-47); e TIAGO HENRIQUE DA SILVA (CPF n.
369.282.528-55), salientando que, quanto ao primeiro, foi a QUARTA VEZ que fora formalmente
intimado, deixando, na ultima vez, de comparecer, nem tampouco justificou os motivos do seu nao
comparecimento; e, quanto a0 segundo, também foi a QUARTA VEZ que foi intimado, deixando,
nesta ultima vez, de comparecer, nem tampouco justificou os motivos do seu n50 comparecimento;

IV — quanto a testemunha convidada, senhor GUILHERME PERINOTTO DOS SANTOS, observo
que compareceu na sessao para ser ouvido, contudo, ante o adiantar das horas, atrelado a0 fato de
que nesta data, logo mais, as 19h00, o plenario desta Casa de Leis devera se reunir para deliberar
e votar a LOA (Lei Orcamentaria Anual) apresentada pela Chefe do Poder Executive, deixo de
ouvir nesta data a mencionada testemunha, sendo certo que sera marcada nova data e hora para a
realizacao de sua oitiva, restando plenamente justificado o ato do cancelamento da oitiva para a
data de hoje (18/10/2021);
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V — Ex Positis, este Presidente da CEI estara adotando as necessarias providéncias n0 sentido de
representar a0 juizo competente, pleiteando a necessaria ordem judicial para que sejam
apresentadas as testemunhas ventiladas no item 11, inclusive, requerendo sua condugao coercitiva
caso venham a descumprir a R. Ordem Judicial, sendo certo que, do requerimento, irao constar a
data e hora preestabelecidos, nos quais as aludidas testemunhas deverao comparecer perante os
membros da CEI.

A secretaria desta Casa de Leis para as comunicagées e anotagées de estilo.

PRESIDEN E"
' i i" \ 1-"
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