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1. INTRODUÇÃO

Amparado pelo Regimento Interno desta Nobre Casa de Leis, por

meio do requerimento nº 7161/17, foi constituída a presente Comissão Parlamentar de

Inquérito com à finalidade de apurar a ausência de registros oficiais sobre os valores

arrecadados com aluguel do parque permanente de exposições no ano de 2.016.

ícitospodendo ter ocorrido, em tese, atos de improbidade administrativa e outros.

A legitimidade legal e regimental da CPIestá amparada pelo art.32 da

ca do Município que prevê expressamente que:

art 32 — ds comissões parlamentares de inquérito terão poderes de
investigação, alêm de outros previstas no Regimento Interno da Câmara
Mumicipal de Ribeirão Preto é serão criadas mediante requerimento de 1/3

fum terço) dos membros do Legislativo, para « apuração de fato
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Lt OParer DE RintirÃo PRETO

“o lado da função precipuade legislar, a Câmara Municipal de

Ribeirão Preto tem a competência essencial constituída pela sua autonomia: a

fiscalização extensa de todos os assuntos e temas dos quais a Constituição da República

a capacita

j umadas maisÉ incontestável que o poder de investigar const

expressivas funções institucionais do Legislativo. A importânciadaprerrogativa de

fiscalizar se traduz, na dimensão em que se projetam as múltiplas competências
daconstituciona do Legislativo, como atribuição inerente à própria

instituição parlamentar.

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) representa um dos mais

importantes instrumentos de fiscalização e porque não dizer, controle daatividade
administrativa das autoridades públicas, que, inexoravelmente, envolvem a acepção

ampla do interesse público,

Em um preâmbulo objetivo e necessário, tem-se que o Poder

Legislativo Municipal exerce funções precípuas,a saber:

a. Representativa: Representar o povo, em defesa dos seus interesses

na construção de uma sociedade igualitária e justa:

b Le : Elaborar as Leis de modo à contemplara sociedade

“com um ordenamento jurídico que garantaadefesa de toda a coletividade;

e. Fiscalizadora: Fiscalizar todos os atos da Administração Pública,

“de modo a buscar e zelar por todos os interesses da comunidade;

d. Dentre outras.

fiscalizadora permite que o Poder LegislativoSendo que a funk

fiscalize asatividades dos administradores cfou daqueles que giram em tomo do
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inte público. mediante o instrumento legal, qual seja, a Comissão Parlamentar de

Inquérito,

1.2. DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQuÉRITO

Conforme já apresentado, as Comissões Parlamentares de Inquérito

(CP) têm previsão constitucionale se constituem em uma das formas de come e

fiscalização exercida pelo Poder Legislativo.

Regulamentadas pela Lei Federal nº 1579/52, a CPI adquiriu maior

importância no cenário político nacional, a partir da promulgação da Constituição

Federal de 1988, visto que recebeu poderes de investigação próprios das Autoridades

Judiciárias,

Nas palavras do D. JOSÉ AFONSO DA SILVA, as comi

arlamentares deinquérito.

[o] são organismos que desempenham papel de grande relevância na
fiscalização e controleda Administração [.J. Forambastante privilegiadas

Pela Constituição vigente, a ponto de receber poderes de investigação
próprios das autoridades judiciárias, além de outros. previstos nos
Fegâmentos das respectivas Casas. Nãohá limitaçãoà sua criação *
Assim, pode-se a irmar que a CPI é um instrumento do Poder

ncias, colherLegislativo. legalmente constituido para buscar informações, efetuar d

depoimentos e outros mecanismos para apurar fatos que estejamcontra o interesse

público. voltada à apuração de denúncias para que sejam resguardados os valores da

sociedade.

Imperioso ressaltar que os poderes delegados à CPI não são absolutos.

visto que a Carta Magna impôs limites, tendo em vista a existência de um Estado

Democrática de Direito,

Nos moldes estabelecidos pelo $ 3º do art. 58:

“As comissões perlamentares de inquérito. que terão poderes de
investigação próprias das autoridades judiciais alémde ottras previstos

FAFONSO, José Afonso Curso de Dieito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros. 15
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mos regimentos das respectivas Cusas, serão criadas pela Câmara das
Deputados epelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante
requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de foto
determinado épor prazo certo, sento suas conelusõe
encaminhadas do Ministério Público,para que promova a responsatilidade
civil on criminal dos infratores”,

Comose vê, a Constituição da República deu poderes de investigação
de autoridade judicial, bem como outros poderes existentes no Regimento Inte,a fim

de possibilitar o cumprimento de todos os objetivos de apuraçãoda CPI,

Entretanto, cabe a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI colher
depoimentos, ouvir indiciados, interrogar testemunhas, requisitar documentos, levantar

meios de prova legalmente admitidos e realizar buscas é apreensões, sem, contudo,

poder atribuir poderes ilimitados, estando seus trabalhos sujeitos ao controle judicial,

com limitação imposta pela própria Constituição Federal

No âmbito Municipal, a Comissão de Inquéritoé regulamentada pela

ispõe:ica do Município de Ribeirão Preto, que assim

Art 32 = As comissões parlamentares de inquérito terão pode
investigação, alêmde ouros previstas no Regimento Interno da
Mumicipal, é serão criadas mediante requerimento de 1/3 (um terço) dos
membros do Legislativo, para à apuração defato determinado e por prazo
certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério
Público, para que promova «responsabilidade civil ou criminal dos
infratores

815 As comissões parlamentares de inquérito, no interesseda investigação,
Pederão:

1 proceder a vistorias é levantamentos nas repartições públicas municipais
entidades da administração indireta ou fumdacional, onde terão livre

ingresso e permanência;

W- requisitarde veus responsáveis aexibição dedocumentose a prestação
dos esclarecimentos necessários

Ut transportarse aos lugares onde se fi
realizando os atos que lhes competirem,

mister a sua presença, ah

82% No exercício desuas atribuições poderão, ainda, as comisões
Parlamentares de inquérito, por intermédio de seu presidente

1 determinaras diligências que repunaremnecessárias
H- requerera convocação de Secretário Municipal;

MI=tomar o depoimentode quaisquer autoridades municipais, intimar
testemunhase inquir-las sob compromisso;
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IF - proceder a verificações contábeis em livras, papéis « documentos dos

nadas da, administração direta e indireta do Municipio. inclusive
Sundacional,

3% Eficado em 15 (quinse) dias, prorrogável por igual periodo, desdeque
solicitado e devidamente justificado, o prazo para queos responsáveis pelos
“nsãos dl ainiração direta e indireta ou fndacional prestem as
informações e encaminhem s documentosrequisitados pelas comissões

purlamentare de inquérito

4º O ndomatendimento às determinações comidas nos parágrafos
anteriores mos prazos estipulados faculta ao Presidentedu Comissão,
através do Presidente da Câmard, solicitar a intervenção do Poder
“Judiciário para fazer cumprir a legislação, sem prejuizo da apuração de
Pesponsabilidade poliico-administraiva ou criminal, quandofor ocaso,

Outrossim, o Regimento Intemo da Câmara Municipal de Ribeirão

ão, instalPreto regulamentaa cria lação e os procedimentos das Comissões de Inquérito

nos artigos 43, 89 e 121, in verbis:

Art 43, dv Comissões Parlamentares de Inquérito serão constitudas na
formaecom o objetivo definidos naLei Orgúnica do Municipio, para
apuração de fato determinado e que consubstancie irregularidade
administrativa no âmbitodo Poder Executivo, sua administração indiretae
Sidacionel, tanto quanto daprópria Câmara Municipal

Art, 89, As Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI) serdoconstiuidas
ara fimdeterminado, por proposta subscrita por 1/3 (um terço) dos
membros da Câmara, no minimo,

81% Protocolado o Requerimento deque trata o “capur” dopresenteartigo,
será lido na primeira sessão ordinário, sendo que após a sua leituraaComissão Parlamentar de Inquérito legalmente já será considerada
constituida, mos termos do disposto no artigo 58, $ 3º da Constituição
Federal, passando imediatamente apis a prodicir seus efeitos legais e no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a Presidência da Casa, nos
termos deste Regimento (artigo. 56). deverá nomear seus auembros, é o
requerimento constitutivo deverá conter:

E futo determinado;

Ho mimerode membros:

Mt prezode funcionamento:

HP - as provas pré-constinidas eas que deverão ser proda

825 A Comissão que não se instalar demro de 1O (dez) dias, após à
nomeaçãodas seus membros, ou deixar de concluir seus trabalhos dentrodo
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ativo, tomastodo o processo inves xigivel o respeito ao direito do indiciado de

participar alegando o que quiser em sua defésa, respeitando assim os princípios

constitucionais do Contraditório e Ampla Defesa.

Esclarece-se que a CPI não possui poder para condenar os

responsávei enas colhe informações sobre o objeto

investigado, para posteriormente, apresentar dados concretos ao Ministério Público,

de

civil, sendo também um importante instrumento de apoio na instrução de tais

pela prática de il

para o oferecimento de denúncia formal ou instauração de processo de responsat

procedimentos caso já existam quando da conclusão dos trabalhos.

Outro limite impostoé o de que a Câmara Municipal, através da CPI,

de outros órgãos constitucionais. Da mesma forma, as.não poder invadir à competênt

providências que tenham caráter investigatório e impliquem restrição direta a direitos

individuais também estão protegidas pelo próprio testo constitucional e, portanto,

somente podem emanar do Poder Judiciária

14. DA FINALIDADE DA CONISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

É jurídica e publicamente notória a preocupação com a real finalidade

de uma Comissão de Inquérito.

Por tratar-se de questões que envolvem diretamente a Administração e

re buscar com aio esário público, a CPI inco a verdade real, uma vez que,o
interesse público deve ser resguardado de possíveis agressões de particulares

Deste modo, para que os trabalhos da CPI em pauta cjam preservados

e rigorosamente relstados com base na apuração dos fatos, o presente relatório se

sustenta nos princípios constitucionais da moralidade, legalidade, impessoalidade e

idade,proporcionalida

bascando-se nas provas colhidas durante toda a instrução da presente CPI.

ndendoos requisitos fundamentais inerentes a sua e!
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Assim, da análise de todo o processo, bem como das provas obtidas,

fica clucidado que, no mínimo, ocorreram indícios de ausência de contabilidade oficial

imentos efetuados para pagamento dos aluguéis do Parque Permanente dede paga

Exposições durante o ano de 2.016 , ou seja, umsuposto “caixa 2º como vulgarmente
conhecido.

2. DA INSTALAÇÃO, DOS PROCEDIMENTOS E DO PRAZO PARA

CONCLUSÃO

E RESUMO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

A Câmara Municipal de Ribeirão Preto aprovou, na sessão ordinária

do dia 21 de Novembro de 2017, o requerimento nº 7161/17 de autoria do Vereador

Orlando Pesoti, e, assinado por mais 8 (oito) vereadores, são eles: Vereador Lincoln

Fernandes, Isanc Antunes, Otoniel Lima, Igor Oliveira, Adauto Marmita, Nelson das

Placas, Marinho Sampaio, Mauricio da Vila Abranches e Dr. Jorge Parada.

Sendo que, após votação entre os vereadores membros ficou

designado para função de presidente o Vereador Orlando Pesoti: vice-presidente,

Vereador Elizeu Rocha: e relator, Vereador Lincoln Femandes.

A presente Comissão tem sua origem após o vereador Orlando Pesoti

obter do Poder Executivo respesta aos Requerimentos N.ºs 4456e5088, ambos do ano

de 2.017, onde informouse que “os valores arrecadados como aluguel do referido

espaço público devemintegrar a dotação orçamentária da Secretaria Municipal de

22015%,Esportes, conforme expressa previsão do artigo 2º, da Lei Municipal nº 13.5

e, no comparar coma agenda de eventos ocorridos no ano de 2.016 (foram ao todo 25

eventos), constatou-se que nenhum registro oficial dos aluguéis foi contabilizado na

dotação orçamentária da Secretaria de Esportes, contrariando, então, a própria resposta
dos Requerimentos apresentados aoPoder Executivo.

Após instalada a presente Comissão, o primeiro ato foi a visita “in

ndono élocum* ao Parque Permanente de Exposições, onde se constatouototal at
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sucateamento dos cquipamentoslá AINDA existentes, fato que foi amplamente

noticiado através dos jornais de nossa cidade, como acostado ao presente, sendo “o

primeiro passo” da presente Comissão,

Devidamente instalada, à CPI respeitou todososprocedimentos a que

as Comissões Parlamentares de Inquérito estão inseridas no

regulamenta

22. DoMéroDo pETRA jo

Desde oinício, a CPI utilizou-se de todos os instrumentos permitidos

por Lei para apuração dos fatos, realizando diligências externas, solicitando documentos.

vinculados ao objeto investigado (comoLaudode Vistaria do Corpo de Bombeiros, por

exemplo), ouvindo pessoas envolvidas no funcionamento da Secretária de Esportes,

como o próprio Secretário da pasta, Sr. Ricardo Aguiar, bem como, esclarecimentos do

eretário Layr Luchesi Junior através de cartade próprio punho, já que à épocao
à 1 de TremembéSp.mesmo encontrava-se detido na Penitens

Destarte, é de se concluir que os elementos de prova levantados com

s diligências realizadas pelos membros da CPI, bem como dos documentos que

constam dos autos, se fazem suficientes para o relatório final e conclusivo desta

Comissão de Inquérito, com fundamentos só idos para embasar a conclusão e os

respectivos encaminhamentos,

Desta forma, passa-se a uma análise breve referente às atividades

realizadas durante a fase probatória desta Comissão de Inquérito

221, Do CroxocaaPrívio
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Aaudiência de instalação da CPI ocorreu nodia 30 de Novembrode
2017, em que os vereadores membros deliberaram para a realização das seguintes

provid

a. Solicitação de Cópias dos Comtratos de Aluguéis de Janciro2,012

até à data da audiência de instalação da CPE;

b. Comprovantes Bancários « Recibos de Pagamentos do periodo

mencionado;

e. Comprovantes de todos os serviços executados de manutenção no

Parque Permanente de Exposições:
d. Comprovantes de todos os materisis adquiridos paraa manutenção

do espaço:

e. Cópias integral de todos os processos de licitação abertos para

aq
E. Cópias de todos os contratos firmados com empresas prestadoras

ão de materiais para prestaçãode serviços:

de serviçosde manutenção;

&. Cópias de todos os processos de compras com dispensa de

licitação, bem como, orçamentos para a realização dos serviços.

descrevendo também 0s serviçose todo material adquirid
h. Relação dos nomes e cargos de todos os funcionários que

trabalham atualmente, bem como, daqueles que trabalharam no

amo de 2016:
à Dil ncia ao Parque Permanente de Exposições;

5. Oitivas a serem deliberadas

222, DasDn,

OCAL DATA
ORLANDOPES
Presidente CPI Parque Permanente de Exposições motas

Cmara Municipal de Ribeirão Preto Página 13 de40



Câmara Slunicipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Sendo que,o objetivo da diligência bi justamente constatar o estado

fisico que se encontrava as dependê as do Parque Permanente de Exposições.

Resultado da vistoria *in locumi, e, da constatação de total abandono

do parque com risco à saúde pública, originou-se 2 (dois) oficios. O Primeiro à Sra.

Vánia Cantarella Rodri es, Chefe da Divisão de Vigilância Sanitária do Município,o
Segundo oficio encaminhado ao 1. Representante do Minist a futura

instauração do inquéritocivil N.º 14,01560002813/2018-8.

Apresenta-se abaixo a relação de pessoas CONVOCADAS pela CP!:

* CONVOCAÇÕI

CONVOCADONNTIMADO INSTITUIÇÃO REUNIÃO

Edmits arlos Rodrigues Secretário Municipal do Turismo|08/0218m

Ricardo Aguiar Seo

elo Enderle Nunes. Servidor Público. 19/0418

ário Municipal de Esportes 20/02/18

* ACAREAÇÃO:

Emque pesé esta Comissão ter expressado seu interesso em realizar
acareação entre o Senhor Marcelo Enderle N o Senhor Layr Luchesi Junior, esta

ou prejudicada à época em face da Reclusão do Sr. Layr Luchesi Junior na

ilenciária de Tremembe 11

223, DAS GRAVAÇÕES DAS REUNIÕES
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A Comissão Parlamentar de Inquérito no exercício de suas atividades

investigativas no momento da oitiva « compromisso da verdade feito pelas testemunhas

das referidas reuni vrmou e disponibilizou as gravações das reuniões no sitio

eletrônico da Câmara Municipal de Ribeirão Preto.

23. DosOmenvos

Desde 9início dos trabalhos da CPI, os membros que as compõe

seguiram diversas linhas de investigação, em busca da verdade dos acontecimentos.

Por trata-se de questões que envolvem diretamente a Administraçãoe
o erário público, a CPI visou analisar e buscar com afinco os reais motivos que

ensejaram o abandono doParque Permanente de Exposições, mesmo com a realização

de grandes eventos no local, eventos estes que, supostamente, trouxeram aportes

financeiros à administração.

24. DA PRODUÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL

A documentação solicitada pelos membros desta Comissão foi

juntada nosautos sta CPI, seguindose à onlem cronológica de recebimento,

25. DA PRODUÇÃO DA PROVA ORAL

Todos os depoimentos e aitivas, exceto odo ex-secretário municipal

de esportes, Sr. Layr Luchesi Júnior, que se encontrava preso na Penitenciária de

Tremembé 11, foram tomados no inteiro cor nas dependências da Câmara Municipal

ÊNCIAS EXTERNASDiu
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ÊNCIA PERANTE A PENITENCIÁRIA 11 DE TREMEMBÉ

Comojá dito ameriormente a oitiva do ex-seoretário municipal de

esportes, Sr. Layr Luchesi Júnior, restou prejudicada em fuce de entraves

x

2. DA ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS POR ESTA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
Ixqvénito

1º. A comunicação inicial da instalação da CPI, bem como todos osatos que afetam

aos indivíduos investigados foram devidamente formalizados, conforme previsto no

Regimento InternodestaCasa de Leis:

2 Foram conferidos aos advogados constituídos todos os direitos próprios de

acompanhar todo o processo investigatório daquele que o constitui como seu patronoe
tabelecidas na leidentro das presrogati

3% A intimação dos indiciados e testemunhas foram feitas pessoalmente de acordo

coma Legislação Penal:

4º. Foram garantidos aos indiciados ou a quem se imputou indício de imegularidade,

o direito de permanecer em silêncio, conforme entendimento consolidado do Supremo

Tribunal Federal, “ir verbis”:

É jurisprudência pacífica desta Corte a possibilidade dew investigado,
convocadopara depor peranteCPI, permanecer em silêncio, evitando-seà
amtoineriminação, além de ter assegurado à direito de ser assistido por
ahogado ede comunicar-se com estedurante à sua inquirição. (..)
Considerando à qualidade de investigado convocado por CPI para prestar
depoimento, é imperiasa a dispensa do compromisso legal inerente às
testemunhas. Direitos e sarantias inerentes o privilégio contra a
autoincriminação podem ser previamente assegurados para exereício em
eventuais recomcações

2H100.200, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 8-4-2010,P, DJE de 27:8:2010.
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5º. Foram garantidas o exercício ao Contraditório e a Ampla Defesa para buscar a

eficácia administrativaea eficácia política, seguindo as devidas normas, como o direito

além do direito de fazer-sede ser ouvido expressandosuas razõese seus argumentos,

representar por advogado;

6º. Não foram convocadas autoridades foramdo âmbito de atuação da CPI;

7. Não ouve a quebra do direito ao sigilo de nenhuma testemunha sem prévia
autorização do interessado, tendoa CPI respeitados tis direitos quando solicitados;

8%. Foram realizadas todas as oitivase dilig ternas e extemas, apontadas e

deliberadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito, sendo dispensadas, com aprovação

ise“dos membrosdaCPI, as oii
do Sr. Milton Vieira

s do Sr. Nicanor Lopes, da Sra, Ivânia Claudia dos

9. Não houve fatos novos estranhos no objet
da CPI, existindo tão somente fatos resultantes de encadeamento ainda que

icado no momento da instauração

ncias necessárias para condução de taisnão previstos, tendosido tomadas as providê

fatos dentro do objeto determinado inicialmente para a sua apuração, devidamente

adequados ao regulamento daCPI;

10º, Não houve divulgação dos trabalhos da CPI vedados por lei tendo a Comissão

de Inquérito atuado com cuidado e discrição, evitando que terceiros fossem

injustamente colocados à execração pública, sem haver comprovado ou mesmo

suficientemente esclarecido seu envolvimento com o objeto que está sendo apurado:

HS, Toda publicidade teve finalidade útil e nobre, atendendo unicamente ao princípio.

do interesse público, transparência à sociedade e preservação dos direitos dos

envolvidos,

12º. Todos os prazos foram rigorosamente cumpridos.

js DA CPI28. DA DURAÇÃO DOS TRAMA
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As comissões parlamentares de inquérito (CPI) são temporárias,

podendo atuar também durante 0 recesso parlamentar. Têmo prazo de cento e vinte

dias, prorrogável por até metade, mediante deliberação do Plenário, para conclusão de

seus trabalhos.

No Requerimento de nº 7161/2017, na qual constitui a presente

Comissão Parlamentar. ficou estabelecido o prazo de cento e vinte (120) dias, podendo

ser prorrogado o referido prazo se necessário.

Sendo certo que, na data de 26/Junho/2.018, atravésdo Requerimento

03574/2018, aprovado em sessão plenária realizada em 28/Junho/2018, requereu-se o

prazo adi 1 após o prazo

original, portanto, o periodo dos trabalhos se estende do dia 30 de novembro de 2017

nal de mais 120 (cento e vinte) dias com contagem

até a presente data

3 DASOITIVAS

Passo a expor os principais detalhes obtidos dos testemunhos e

depoimentos dados.

341, OWTIVA DO SR. EDMILSON CARLOS DOMINGUES, SECRETÁRIO DE TURISMO

Em to nodia 08 desão desta Comissão Parlamentar de Inqu

fevereiro de 2018, às 10:00. horas, re lizou-se a oitiva do Secretário Municipal do

Turismo, Sr. Edmilson Carlos Domingues,o qual não constituiu advogado.

Durante o depoimento, fls. 61/71, questionado sobre a não

apresentação das documentações solicitadas à sua pasta, o mesmo afirmou que parte dos.

documentos foram entregues na data de 05/Dezembro/2017. e que, quando recebeu a

convocação da oitiva, em que pese ter levantado grande quantidade de documentos, não

teve tempohábil para organiza-los solicitando então prazo adicional de 30 (tinta)

o que foi deferido pela presente Comissão.
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Tendo em vista a afirmação feita pelo convo

Permanente de Exposição foi incorporadoàSecretaria do Turismo em Setembro/2.017,

este relator questionou-o sobreaelaboração de um inventário do Parque quando o

mesmo passoua ser de competência de sua pasta (Secretaria de Turismo). Em resposta,

o convocado afirmou que ainda estaria efetuando tal inventário (lembrando aqui que a

presente sessão ocorreu no dia OSifevereiro/2018, ou seja, mais de 5 meses após assumir

o Parque), e ainda, que devido a vários furtos que ocorreram no local necessita resgatar

boletins de ocoi ar 0s fatos ocorridos,as para ver

Sobre o repasse de documentos da Secretaria de Esportes (antiga

responsável pelo Parque) para a Secretaria de Turismo, quando da transferência de

responsabilidade do Parque, o convocado afirma que somente em Fevereiro/2,018

ocorrea entrega de documentos por parte da Secretaria de Esportes,eainda não tinha
analisado tais documentos.

Questionado sobre a forma de composição do valor do aluguel do

Parque Permanente de Exposições, bem como, aos documentos exigidos para que se

cfetivea locação, o convocado destacou haver uma tabela, porém, tal documento estaria
com valores defasados, e ainda, seria a mesma reestruturada para diferenciar eventos

culturis e religiosos de eventos com cunho unicamente comercial, Complementou

ainda o convocado que o Parque pode ser alugado “por módulos”, e que, o valor total da

jewel do Parque, contando com todas suas dependências, seria de R$

91.000,00 (Noventa e Um Mil Reais).

Questionado sabre à existência da AVCB (Auto de Vistoria do Corpo

de Bombeiros) liberando a realização de eventos dentro do Parque, o convocado

informou não ter esta informação.

Também não teve resposta o convocado quando indagado doscritérios
utilizados na composição da Tabela de Aluguel, complementando ainda que herdoutal
tabela da Administração anterior, e que, estaria readequando tal tabela de acordo com as

condições fisicas do Parque, para aferição de novos valores.

Reiterado o questionamento sobre 0 preço mínimo que a tabela

aponta, o convocado, mais uma vez, afirma não se recordar do valor mínimo cobrado.
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Sobre o AVCB, o convocado melhor esclarece qui
coberto onde são realizadas exposiçõesteventos, FUSCAR por exemplo, existe sim o

AVCE,e, sobre a responsabilidade de acidentes durante a realização de eventos

transfere para o realizador do evento, no caso Locatário.

Quanto aos locais que não possuem à minima condição de locação,

onde é possivel de se encontrar, inclusive, fossa sem a devida proteção (aberta), o

convocado afirma que tais locais não serão locados durantea sua gestão, e que, busca

juntoa iniciativa privada viabilizar o Parque como um todo,

Sobe opatrulhamento dolocal em periodos de ausência de eventos,

durante o periodo notumo principalmento, em face da precária estrutura dispensada à

Guarda Muni o trsbalho da Guarda,

entretanto, o efetivo é “rendido” de duas em duas horas, para que os guardas pudessem

1. 0 convocado informa que e

fazer suas necessidades fisiológicas e se hidratar.

Questionado sobre os valores arrecadados com os eventos posteriores

etembro/2,017, o convocado informou que ficaram, inclusive à destinação, com a

pasta da Seeretaria de Esportes, não tendo, portanto, informações de números (RS).

Replicandoa resposta o vereador Elizeu Rocha questionou o porque

não foi repassado à Secretaria de Turismo, o convocado informa que posteriormente

pediu ao Sr, Prefeito para que assim ocorresse, quando foi publicado um Decreto do

Poder Executivo determinando que os valores arrecadados com a locação do Parque

fossem destinados à Secretaria de Turismo.

Sobre futuras c eminentes locações, o convocado informou que não

havia nenhum formalizada em face da ausência da confecção de um Regimento Interno,

Questionado sobre a existência de possíveis estudos para a

privatização do Parque, o convocado afirmou ter ocorrido diligências de empresas
multinacionais interessadas na admi stração do Parque.

Quanto à exploração do Kartódromo existente no Parque, o convocado

informa que é de responsabilidade da Secretaria de Esportes, entretanto, que estaria
tentando centraliza-lo também na Secretaria de Turismo,

Ciara Municipal de Ribeirão Preto Página 20 de40



Câmara Municipal de Ribeirão

Estado de São Paulo

Informou também o convocado que atualmente não existe condições

de locação da área total do Parque Permanente de Exposições.

Sobre o “desaparecimento” dos valores arrecadados em 2.016, o

convocado afirma não ter condições de responder ao questionamento, requerendo mais

30 (trinta dias de prazo paraajuntada da documentação que poderia elucidar a questão,

inda, afirmou o convocado que estaria trabalhando para dar ampla publicidade e

transparência dos valores arrecadados comaslocações.

Questionado sobre a elaboração do Plano Municipal do Turismo, o

convocado afirma que o mesmo está sendo elaborado pelo Poder Executivo Municipal,

e que, não foi possível obter verba junto ao MIT, uma vez que, no anode 2.016 nenhum

dado haviasido disponibilizado no sistema, destacando que mesmo assim cons

emplacar Ribeirão Preto na categoria“A”do Ministério do Turismo.

No que diz respeito à locação dos estacionamentos, o convocado

fixados em contrato,respondeu que os mesmossão setorizados, portanto, com presa

Perguntadosobre a ciência do “desaparecimento” dos carros da

prefeitura que estavam no parque, ocorridoem Dezembro2017, o convocadoafirma
que solicitou a retirada dos carros e pneus que estavam no Parque.

Destacou por fim o convocado locações que seriam efetuadas no ano

de 2,018, afimando ainda terfeito umaespécie de permuta com os organizadoresda
Pet”no montante de R$ 80.000,00 em benseserviços. Afirmou também que

outras empresas aguardavam a regularizaçãona "lei do puxadinho” para investirem no

Parque com o efeito de contrapartida, no montante aproximado de RS 150.000,00

(Cemto é Cinquenta Mil Reais).

32. Om JCRETÁRIO DE ESPORTESDOSR. RICARDO AGUIAR:

com o destaque do vereador Presidente que

mencionou contato feito o Chefe da Casa Civil, Sr. Nicanor Lopes, que por sua vez

informou que a Administração anterior não havia deixado qualquer documento referente

às locações do Parque Permanente de Exposições,
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Questionado sobre a realização de inventário do material existente no

Parque. o convocado afirmou que assumiu etaria de Esportes em 02/01/17,

encontrando diversas dificuldades de acesso às informações, tais como: Computadores

Formatados, entretanto, fez, simum levantamento (e não inventário) da Estrutura da

Secretaria de Esportes, e ainda. que pessoalmente comprovou oestado de abandono e à

total falta de segurança do Parque em visita feita na segunda semana da sua gestão.

“Após, informouter feito sim o inventário do local, porém. não

encontrou qualquer informação amterior para lhe servir de paradigma, encaminhando o

inventário fito à Secretaria de Turismo.

Informou também que,no periodo de 12 meses, 14 (quatorze) boletins

de ocorrências de furtos no local do Parque foram elaborados.

Questionado se o ex Secretário, Sr. Layr Luchesi Júnior, havia

deixado registrado as informações, o convocado voltou a afimar que não encontrou

nenhum registro de informações, a não ser 54 pastas "vazias” no computador.

Questionadose os funcionários da administração anterior participaram desta possível

eliminação de provas”, o convocado afirmou que os funcionários eram comissionados

oa responsável pelasinformações nãose encontrava mais na administração.

Sobre o motivo do sumiço das informações, o convocado informa que

não cabe o mesmo julgar tal situação.

Não contente como “sumiço” das informações, o convocado informa

que diligenciou-se ao arquivo morto revirando inúmeras eaixas decorrentes 2016.aí sim

encontrando documentos daquele ano. Foram encontrados recibos (com valores

diversos), planilhas preenchidas manualmente assinadas por diversaspessoas, inclusive,

pelo próprio ex Secretário, Sr. Layr Luchesi Junior. Informa também que tais

documentos foram encaminhados à Sceretaria do Turismo. Destaca ainda o convocado

ser recordar que alguns desses documentos eram meramente planilhas de Excel, ou seja,

documentos “vulneráveis

No que diz respeito à possível comparação de valores entre recibos

encontrados do ano de 2016 com os eventos realizados em 2017, para se ter uma noção.
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da paridade de valores cobrados nos dois anos, o convocado informa que não existe

possibilidade já que os recibos encontrados continham apenas valores sem precisarem,

no entanto, o setor locado, Complementa ainda boletim de ocorrência foi elaborado

sabre os computadores "vazios”,e que encaminhará o mesmo à CP.
“Afirma também o convocado que, em sua gestão todo processo de

locação do parque foi regularizado, com recolhimento do valor na Secretaria

Fazenda, Emissto de Cheque Caução, reconhecendo como “amadora” a forma de

controle utilizada pela administração anterioràsua. Em resposta o questionamento

deste relator, o convocado afirma entender não se tratar de uma forma “clandestina” de

arrecadação, mas sim amadora

Informa também o convocado que face a inexistência de relatório dos

eventos realizados no ano de 2016. fica impossível precisar somente pelos recibos

encontrados se ocorreram ausências de comprovações de recebimentos das locações.

Relata também o convocado que os processos de locações não passavampelo único

servidor coneursadoda Secretaria, mas sim pelos demais que eram comissionados,

acreditando, inclus “que todos os processos passavam pelas mãos do ex Secretário

Layr Luchesi,

Não soube precisar o convocado sobre os valores cobrados para os

grandes eventos no Parque no ano de 2.017, exemplificativamente o João Roek. e que

não foram encontrados os contratos de grandes eventos em anos anteriores ao de sua

gestão,

Afirmou o convocado que no ano de 2.017 0 Parque arrecadou

montante superior a R$ 150.000,00 e que a soma dos recibos encontrados paraos anos.

anteriores, apuravam valores inferiores a este montante.

O convocado concordou expressamente com a posição do Vereador

Presidente da CPI de que: *..comoos recibos foram feitos de forma manual o

recebimento dos valores também podem ter ocorrido de forma manual, amadora «

clandestina de quem administrava a secretaria de Esportes porque estes valores não

foram encaminhados para a secretaria da Fazenda.
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Complementou o convocado não ter conhecimento

se
o responsável

pela locação do Parque eram funcionários comissionados ouo único funcionário

concursado.

Sobre os valores arrecadados em 2017,já na gestão do convocado,

este informou que uma pequena parte foi destinado ao fomento dos esportes, e, em

decorrência dos inúmeros problemas ocorridos com roubos e furtos no Parque,

configura-se inviável a aplicação do restante no próprio Parque, já que este

desta inviabilidade, onecessitaria de reformas e até construção, em consequênci:

restante do montante apurado foi depositado para o fundo “Pró Esporte Amador”,

entretanto, tais valores ainda não haviam sido disponibilizados pois dependem de Lei

para a efetiva transferência, procedimento que foi questionado pelos membros da CPI,

Questionado se duranteagestlo do convocado foi mantido algum

funcionário dentro do Parque, o mesmo informou que um funcionário (servidor) pelo

conhecimento dos trabalhos, e, mesmo sendo comissionado, prestava serviços áquela

época e anda permanece à frente das locações,

Destacou o convocadoque existe inquérito no Ministério Público

questionando sobre a realização de eventos em Junho de 2017.

33. ONTIVA DO SERVIDOR PÚBLICO MARCELO ENDERLE NUNES

Em continuação a sessão desta Comissão Parlamentar de Inquéritodo
dia 19 de Abril de 2018, realizou+ a oitivas do funcionário público Marcelo Enderle

Nunes.

Iniciou-se a sessão com o registro feito pelo Vereador Presidente,

Oriando Pesoti, de que a CLP. não havia sinda recebido a cópia do Boletim de

Ocorrência sobre o encontro dos computadores vazios” pelo Secretário de Esport

Ricardo Aguiar.
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“Afirma o convocado que todos os pagamentos dos aluguéis, bem

como, os contratos de locações do Parque. cram feitos direto na Casa Civil quando o

Secretário era 0 Sr. Layr Luchesi, e, quem fazia a ligação entre a Casa

convocado, era à Sra. Valéria secretária do Sr. Luchesi. Elucida o convocado que os

paisamentos eram feitas na Secretaria da Fazenda, e, quando os locatários apresentavam

os comprovantes de pagamentos os contratos eram disponibilizados aos mesmos.

Todos as contratos eram feitos em duas vias ficando a primeira com o

locatário e à segunda arquivada na Secretaria. Informa também oconvocadoque não

vislumbrava nada de errado nas locações, é que,erao próprio convocado quem efetuava

a conferência dos estratos do fundo “pró esporte”, afirmando ter uma planilha no

“computador onde ele efeuuava o acompanhamento dos recursos.

Destaca categoricamente o convocado que haviam contratos

ISENTADOS DE COBRANÇA pelo Sr. Luchesi, recordando serem contratos de

menores valores, comoo do ”fusca”” por exemplo,e ainda, que a ele (convocado) jamais

foi dada qualquer satisfação do porquê da isenção na cobrança do aluguel,

Afirma também o convocado que, após consulta a auditoria, foi

informado que os valores creditados no Fundo do Esporte Amador poderiam ser

utilizados paraoesporte, em sendo assim, o convocado efetuava o pagamento das

Federações.

Questionado sobre à autorização para a aquisição de determinados

insumos constantes no livro da Secretaria, o convocado responde que sim. que algumas

s e consertos de veiculo cram diretamente autorizadas pelo Sr.

“Ao convocado foi perguntado sobre uma nota fiscal da compra de

came na casa do açougueiro, o mesmo disse que desconhece tal fato, entretanto, ao

analisar a Nota Fiscal verificou-se que o pagamentode R$ 71.20 (Setenta e Um Reais e

Vinte Centavos) foi realizado atravésde um cartão MASTERCARD, Melhor analisando

anota, verificou-se que na verdade não se tratava da aquisição de came, mas simde um

cbulidor para café adquirido na “Casa do Açougueiro”, assim reconheceu o convocado

que tal material foi comprado para a cozinha do Parque e devidamente autorizado pelo
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semo secretário saber ou o assistente dosecretáriosaber”.

Partindo da premissa que os valores arrecadados com os aluguéis eram

destinados ao Esporte Amador. como mencionado pelo próprio convocado, o vereador

Presidente da C.P.1. questiona sobre a licitude de se utilizar valores arrecadados para a

manutenção dopróprioparque, em resposta o convocado afirma que tambémjá havia

questionado tal fato, porém, à resposta que havia recebidoéde que o Parque estava
sendo administrada pela S valoreseretaria de Esportes, portanto, poderia sim.

das locações (que originariamente deveriam ser da Secretaria de Esportes) para a

manutenção do Parque.

O vereador é Presidente desta Comissão, questiona o convocado sobre

uma nota fiscal encontrada fazendo referência a manutençãode umveiculo Land Rover,

é ainda, pergunta so convocado se tal veiculo realmente existe, uma vez que, em

trabalho daCPI constatou que a Placa mencionada na Nota Fiscal se refere a um veículo

fiorino e não Land Rover. Em resposta o convocado diz desconhecer qualquer veiculo

fiorino afirma que a Land Rover foi doada à Secretaria dos Esportes pelo IBAMA, e
que, era utilizada em manutenções no Parque.

Ressaltou o convocado que, aproximadamente, 10 (dez) pessoas

cuidavam do parque, é que não possuía poder para interferir na administração do

Parque, e que somente lhe chegavam ordens de reparos rotineiros. Afirmou ainda o

convocado que praticamente toda

ATMOSPHERA e foram "exoneradas”.

is 10 (dez) pessoas cram terceirizados da

Voltando a ser questionado por este relator sobre o procedimento

adotado para compras dentro da Secretaria (compra direta sem abertura de processo

licitatório). já quem erra no mínimo pode errar no máximo também, o convocado

reconhece seu erro já que confessaclaramente que efetuou a compra do ebulidor para

om Oseuo próprio cantão de crédito, e que assim procedia com conhecimento e
ordem dos seus superiores, entretanto, tinha consciência não ser este o procedimento

correto na compra par o setor público,
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or Orlando Peso, existirRessalta o Presidente desta CPI, verea

comtas de telefone, contas de copiadoras e materiais de construção pagas em nome do

convocado,e ainda, questiona o convocado sobre umaNota Fiscal da empresa Leroy

Merlin com os materiais entregues no endereço: Afonso Valéria, N.º 251 - casa 1

“Após ter reconhecido expressamente que quem mora em tal endereço é o próprio
convocado, o mesmo afirma primeiramente queaentrega foi efetuada em sua casa e que

depois cuidaria de levar o material, e, logo em seguida, voltou atrás dizendo que a

entrega não foi emsua casa

Mais uma vez questionado sobre a nota estar emseunome e endereço,

o convocadoafirma que tal fato somente ocorreu por cle ter cadastro na empresa Leroy

Merlin, e, provavelmente, aoinformar seu número de CPF no ato da compra, saiu o seu

nome endereço.

Mais uma vez, reafirmou o convocadoque o Sr. Layr Luchesi tinha

total conhecimento deste e de outros procedimentos.

Retomou a palavra o vereador Presidente questionando, « expostonos
demais membros da C.P4. diversos outros pagamentos efetuados com o cartão de

créditodo convocado, são clas: a) Conta de telefone da prefeitura no valor de R$

278,61: b) outra contade prefeitura municipal no valor de R$ 365,40: 0) outra conta de

prefeitura no valor de R$ 375.40: d) outra conta de telefone da prefeitura no valor de R$

361.52, Disse que o convocado que só pagava os valores porque sabia que era certoo
seu reembolso.

Afirmou ainda que pagava contas de telefones em nome da CODERP

porque não existiam empenhos para tais pagamentos, que enviava as contas para

pagamento e as mesmas voltavam porque os números de telefones não constavam

cadastrados nos empenhos, assim então fazia o pagamento para que os telefones não

fossem “cortados”.

Ao ser questionado sobre a forma que a prefeitura reembolsavaos
valores dispor ados pelo convocado para pagamento de contas do Poder Executivo. o
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convocado explica que existia um “pouco de dinheiro” oriundo das locações do parque

alojado dentro de um cofre na prefeitura,

Cita o exemplo de uma locaçãode R$ 500,00 (Quinhentos Reais) que

ao ser pago pelo locatário, seguindo ordem do Secretário Luchesi, tal valor ia para tal

“eaixa”, e, que melhor explicando o que já havia dito, somente valores mais expressivos.

eram pagos na Secretaria da Fazenda.

Afirmou que o reembolso dos valores dispendidos pelo mesmo no

pagamento de contas da prefeitura, era feito pelo próprio convocado da “reserva

existente no cofre e informadoao ex Secretário Luchesi, sendo tudo registrado em um

de um“Caixa Dois”“Livro Caixa”, reconhecendo expressamente a existên

Exposto ao convocado uma planilha com aluguéis de R$ 2.206,00

(Kart) + RS 2.000,00 (Cidade Perdida) + R$ 3.000,00 indagou-se se tais valores não

portes,

é, apóso remancjamento a eitério dos próprios responsáveis pelo *fundo. Em resposta

foram registradospela Secretaria da Fazenda, mas sim apenas na Secretaria de E

o convocado disse que reconhecia a planilha como sendo de sua autoria e confirmou a

forma oficiosa de recebimento.

Informa que deixou todos os documentos quando de sua exoneração, é

que hoje não sabe precisar como atua a Secretaria do Turismo na administração do

Parque.

Afirma tambémo convocado que, em média, realizava pagamentos

mensais que totalizavam RS 2.000,00 (dois mil reais) por mês. Sobre a disponibilidade

dos R$ 2.000,00 todo mês para pagamento de contas da prefeitura, o convocado expõe

que por isto pagava com cartão de crédito o que lhe garantia ao menos 30 (trinta) dias.

para pagamento, ou então, quando dispunha de recursos, pagava em espécie e também

era reembolsado,

O convocado também afirmou que: “não tinha o negócio da
transparência”, e por isto se im Seguros em ter somente o controle intemo para

pequenas despesas,
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Declaro também o convocado que apenas 2 (duas) pessoa tinham

acesso a ofda prefeitura ond Scam os reuso advindos ds aluguéis do Parque,

é que as valores fixam em envelopes separados dentro do cfr. Somente ee é à

funcionária Ivânia Cláudia dos Reis (que trabalhava no financeiro da Secretaria de

Esportes), sendo que o ex Seeretário, Layr Luchesi tinha apenas ciência da quantia que

estava lá dentro pelas planilhasde receitas/despesas elaboradas pelo convocado,

Perguntado se o convocado já chegou a receber valores direto na

Secretaria de Esportes superiores à R$ 5.000,00 (cinco mil regis) o mesmo disse que
não, entretanto, apresentada ao mesmo uma planilha com valores que variavam entre RS.

3.000,00 e R$ 38.000,00 o convocado informa que tais valores eram relativos aos

estacionamentos que também eram cobrados dos locatários e sempre pagos em esp

Expressou o vereador Presidente, Orlando Pesoti, sua indignação com

quantias lançadas na planilha que totalizavam R$ 49.961,85 (Quarenta e Nove Mil,

mta e Um Regis € Oitenta é Cinco Centavos), é ainda, com a

uchesi devolver RS 5.500,01". Respondendo o

irma que em determinada ocasião o ex Secretário, Sr. Layr Luchesi,

Novecentos e Ses

expressão contida emtal planilha */

convocado

“pegon emprestado” t3l valor achando o convocado que era para os jogos regionais,

entretanto, posteriormente, o convocado alterou o que havia dito dizendo que o ex

Secretário "amtecipow”o valor de uma nota fiscal relativa aos jogos regionais e o valor

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)foireembolsado ao mesmo pelo próprio convocado.

O convocado afirma que em determinada situação chegou a questionar

o ex Secretário sobre a obrigatoriedade de os valores arrecadados serem computados na

Secretaria da Fazenda, entretanto, o ex Secretário informou que os pequenos aluguéis
não necessitariam passar por este procedimento, e podi zados nos

Pagamentos das pequenas compras.

“Ainda esclarecendo sobre o fato da devolução de R$ 5.000,00 (cinco

mil reais) ao ex Secretário Layr Luchesi, o convocado afirma que a nota fiscal

postamente antecipada pelo ex Secretário jamais apareceu, entretanto, como ele er o

“chefe” não tinha como dizer não ao mesmo, eodinheiro foi entregue de uma só vez,
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Afirma também o convocado que toda documentação (livro caixa,

planilhas, notasfiscais, etc) foi deixada na tesouraria e acredita ter sido repassada para a

Secretaria de Turismo, conforme informação da Sra. Ivânia Claudia dos Reis.

Porfi informa que a pratica do "Caixa 2º iniciou quandoo Parque

Permanente de Exposições foi para a gestão da Secretaria de Esportes, e ainda, que

foram orientados por funcionários da Secretaria da Fazenda que toda e qualquer

arrecadação. seja de R$ 50,00 (cinquenta reais), tem que ser efetuada através da

Secretaria da Fazenda

34, CARTA RESPOSTA DO SR. LAvR LUCHESI JUNIOR.

A Comissão Parlamentar de Inquérito, em face dos entraves
administrativos, optou em receber os esclarecimentos do ex Secretário. Sr Layr Luchesi

Junior, através de carta!resposta, tendo em vista que o mesmose encontrava preso em

Tremembé 1

Deliberou-se então 17 questões a serem respondidas pelo antigo

Secretário,as quais passo a expor.

Questão 1 Em qual período o senhor exerecu a função de Secretário Municipal de

Esportesnaidade de Ribeiro Preto:

mbro/2.016Resposta: Nomeado em O1/Agosto2014 e exon

Questão 2 - Durante o periodo em que o senhor exerceu a função de Secretário

Municipal de Esportes, qual Secretaria ou órgão da Administração (direta ou indireta)

era responsávelpelo Parque ?

Ra Corderp,

memória) a Secretária de Esportes incorporoua administração do Parque, enfrentando
. no segundo semestre de 2015 (se não falha a-sposta: Inicialmente

sérios problemas estruturais, de pessoal e financeiro.

Cmara Muniipade Ribeirão Preto Pgina 30 deao



Questão3- Durante o período em que o senhor foi responsável pela administração doPp q

Parque Permanente de Exposições, na qualidade de Secretário de Esportes, comoer
feito oaluguel deste espaço ?

Resposta: Todos eram realizados mediante contrato no mesmo modelo contratual então.

existente, Porém, o espaço estava totalmente degradado com inúmeros fatores que

impossibilitavam o uso seguro do local, para enfrentar tais problemas contei com

“impressionam” ajuda dos empresários que realizavameventos no Parque.

Questão 4 Como era definido o valor da cobrançapelo uso do Parque Permanente de

Exposições ? Existia uma tabela definida em algumato nommativo para o aluguel de

ada spaço do Parque ?

Resposta: O preço de aluguel do parque em sua gestão eram os mesmosjá praticados.

pela CODERP, antiga gestora do Parque, a qual publicou os valores no

Questão 5 Segundoo funcionário Marcelo Enderlei Nunes, em depoimento prestado

para esta CPI,alguns contratos de aluguel do Parque Permanente de Exposições eram

pagos para a Secretaria da Fazenda e outros diretamente paraa Secretaria de Esportes,

em dinheiro. Quem definia qual contrato seria pago para a Fazenda oupara o Esport

Existia um valor definido por vocês para estipular onde seria feito o pagamento ? Qual

Resposta: Nas contratações de aluguéis do Parque utilizou-se o mesmo modelo de

contrato praticado pela CODERP, apenas pequenas alterações foram realizadas (ex.:

Onde estava CODERP passouà ser Secretaria de Esportes), posteriormente um novo

modelo foi adotado onde se constava a clausula que mencionava a Secretaria da

Fazenda como fonte arrecadadora dos valores, entretanto, independentemente de quem

recebia, os valores eram pagos em guias próprias de inadas na conta do “Parque

Permanente de E: posições — Aluguel”, algumas destinadas ao fundo“pró esportes” e

outras paraa“conta geral";
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Questão 6 — Por que determinados contratos de aluguel do Parque Permanente de

Exposições eram pagos diretamente para a Secretaria da Fazenda e, para o mesmo

evento, o contratante pagava pelo uso do estacionamento do Parque em dinheiro, na

Secretaria de Esportes ?

Resposta: Todos os pagamentos eram realizados em um mesmo lugar. Tendo em vista

as condições degradantes do parque, foram contatados alguns empresários que

realizavam eventos no Parque,eestes contribuirum pecuniariamente para a reforma da

área, entendendo que provavelmente eram estes os valores que foram anotados pela

Secretaria de portes.

Questão7 - A Lei estabelece o uso do dinheiro arrecadado como Parque Permanente

de Exposições para investimento no próprio parque. Como eram utilizados os valores

arrecadados com o aluguel do Parque Permanente de Exposições ?

Resposta: Todos os valores foram contabilizados na conta própria do Parque, sendo que

“em 2016 oram arrecadados R$ 113.488,18 (cento e treze mil, quatrocentos e oitenta e
oito regis e dezoito centavos) aumentando para o ano seguinte, cabendo a equipe técnica

da Secretaria da Fazendaa destinação dos valores arrecadados. e ainda, que o Secretário

de Esportes não temacessoà conta da Secretaria.

Questão 8 — Foi apurado por esta CPI que os valores eram utilizados para finalidades.

diversas da pre emlei, como reformas da Secretaria de Esportes, compra de

insumo, dentre outros. Quem autorizava o uso do dinheiro para finalidade diversa

daquela prevista em lei?
Resposta: Todos os valores arrecadados com locações do Parque foram aplicados nos

ditames da Lei e sempre recolhidos em favor da Secretaria da Fazenda, eventualmente

comtribuições de espontâncas de empresários foram aplicadas diretamente em pequenas

reformas,
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Questão 9 — O senhor, como responsável pela secretaria de esportes, levou ao

conhecimento do Secretário Municipal da Fazenda ou para a Prefeita Municipal que

existia numerário emespécie no cofre da Secretaria de Esportes, sem registro no

orçamento municipal, controlado por uma contabilidade paralela ?

Resposta: Nunca tive acesso a qualquer numerário em espécie, quer seja dos contratos

de locações quer sejadas doações.

Questão 10 — Quem administrava o dinheiro arrecadado com oParque Permanente de

xposições que ficava guardado no cofre da Secretaria de Esportes ? Quemtinha acesso

ao referido cofhe

Resposta: Nunca tive acesso a senha ou chave de cofre. Todas as Secretarias Municipais.

recebiam um adiantamento para pequenas despesas denominado “Pronto Pagamento

cabia no diretor financeiro a prestação de contas desse adiantamento à Secretaria da

Fazenda, e quem realizava tal prestação de contas era oSr, Edmilson Delordo e aequipe
técnica coordenada pelo direto administrativo.

Questão11 - Segundoofuncionário Marcelo Nunes, os valores que ficavam no cofre
cram administrados por meio de uma simples planilha, mas sem registro oficial no

orçamento municipal. O senhor auditava ou acompanhava a utilização dodinheiroe o

respectivo registro nesta planilha ? Hav prestação de contas pelo funcionário que

a este dinheiro ?

Resposta: Eram seguidas as instruções da Lei que regula a antecipação de numerário

para “pronto pagamento” ou “caixinha”, bem como, a Lei que regula a utilização do

fundo“pró esporte”.

Questão 12 — De que formaera utilizado o dinheiro proveniente doaluguel do Parque

Permanente de Exposições ? Quem autorizava ascompras e pagamentos
?
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Resposta: Todo o processo de utilização do dinheiro arrecadado era

Secretário de Esportes e autorizado, após todo o devido processo, pelo Secretári

Fazenda queé o gestor financeiro do município.

Se recorda que em 31.12.2016 todos os valores arrecadados estavam integralmente, ou

parcialmente, depositados na conta do Parque, entretanto, quem tem acesso a tal

informação é o Secretário da Fazenda do Municipio.

Questão 13 — Porque existem contas telefônicas, aluguel de copiadoras, materiais de

construção, dentre outros pagamentos realizados com dinheiro proveniente do aluguel

do Parque ?

Resposta:

diferentes das dotações orçament

tinha conhecimento de pagamentos realizados com outras verbas

rio Marcelo Nunes, constava aQuestão 14 - Na planilha apresentada pelo fun

informação “devolver 5 mil a Luchesi”, Em depoimento prestado para esta CPI, o

referido funcionário informou que “honve o pagamento de R$ 5 mil para o senhor

Luchesi em razão de um adiantamento feito para os jogos Regionais”. Contudo,

também foi informado que o senhor Luchesi nunca prestou contas dos R$ 5 mil que
rias notas. fiscais ou recibosalegava ter gasto, não eniregando as nec

correspondentes. O que o senhor tem a esclarecer sobre este fato ?

Resposta: Ressaltou que, o mencionado valor nada tem a ver com a dotação
orçamentáriada Secretaria de Esportes. Aprofundando no assunto, informou que houve

um corte de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 30.000,00 (rinta mil reais) para
ionuis de Barretos, Na saídaRibeirão Preto disputar a fase classificatória dos jogos.

da delegação, mesmo tendo dotação orçamentária aprovada para tal, não havia a

disponi

com recursos próprios o valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) para as primeiras

jade de recursos, para evitar a desclassificação precoce da equipe anteci

despesas, entregue ao Dado Batista (chefe da delegação,
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Portanto, oque ocorreu foi uma devolução da Secretaria ao numeririo que se tinha

lispendido antecipadamente, sendo que a prestação de contasdever ocorrer par parte

do chefe da delegação. nada tendo a ver, portanto, com o Parque Permanente de

Expo

Ressalta dinda ter recebidos doações de empresários da cidade,

q
senhor foi afastado da Secretaria de Esportes ?

ão 15 — O senhor se recorda o valor aproximado que existia emcaixa quando o

Resposta: Não, Defende nunca ter tido acesso à qualquer valores em espés

depositados na Secretaria de Esportes, e complementa dizendo que não é papel do

Secretárioter ciência de tal informação.

Questão 16 — Quantos funcionários trabalhavamno Parque na sua época *? Eram

efetivos ou comissionados ?

Resposta: No total8 (oito) pessoas. Nenhum efetivo, todos emprestados da CODERP

Questão 17 — Houve muitos roubos no Parque Permanente de Exposições ? Foram

registados Boletins de Ocorrências ? Quem fazia 0 trabalho de segurança no local ?

Havia seguranças em tempo integral no Parque ?

Resposta: Sot a responsabilidade d ia de Esportes, o Parque sofreu 2 pequenos

furtos, e que estava desenvolvendo umtrabalho com a comunidade dos arredores do
parque, que ajudavam na segurança do mesmo. Finaliza afirmando que nenhum centavo

foi desviado do parque e que todos os aluguéis eram devidamente formalizados através
de contratos.
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Em que pese a impossibilidade desta CPI em realizar

principalmente entre o funcionário público Marcelo Enderle Nunes e oex Secretário dos.

mes, Sr. Layr Luchesi Junior, pelo fato deste último estar recluso à Penitenciária de

Tremembé 11, fortes indícios de “eai
constatados durante toda a instrução desta Comissão de Inquérito, imperioso ressaltar

bem como,de eliminaçãode provas foram

que paira sobre toda esta situação grandes contradições ao qual passoa espor.

Inicialmente,  verifi ese que o Sr Marcelo Enderde Nunes,

funcionário público, afima categoricamente que deixou todos os documentos é

planilhas nos computadores: “na planilha consta, mas como eu disse, como não teve

transição de governo, eu não pude passar para o atual diretor administrativo essa

planilha, tá mas ela consta lá no computador, tem lá « ai eu tenho todas as empresas

que pagaram” (As. 128/verso), mas à frente o Sr. Marcelo afirma: "nãoteve transição,

mas eu deixei todos os documentos: (ls. 129), em contrapartida, o Secretário de

Esportes que assumiu no ano de 2.017, assim depôs “O convocado afirmou que em

Janeiro de 2017 nãorecebeu qualquer informação da Administração anterior. O

vereador presidente perguntou se os arquivos foram apagados e computadores

formatados. Oconvocado informou que aconteceu justamente estes fatos, em que o

almoxarifado que em qualquer local necessita de controle absoluto existiam 54 pastas
no computadore todas vazias.” (Ds, 78).

Portanto, a questão já começa contraditória quando do início da gestão
do atual Seeretário de Esportes, Havia ou não informações daadministração anterior

Os computadores estavam ”vazios” >

Sobre os sumiços de informações, o atual Secretário de Esportes

afirmou que Boletins de Ocorrências foram elaborados, entretanto, não foram entregues
as eretaria de Turismo, uma

ainda o vereador Elizeu perguntou se foi realizado o boletim de ocorrência quanto aos

computadores formatados esefoi feita alguma auditoria. O convocado destacou queos
boletins de oco cias foram feitos enão foram entregues para a secretaria de

Turismo, porque pertencema secretaria de Esportes.”
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Importante destacar que, diversos boletins de ocorrências foram

entreguesà esta CPI, entretanto, nenhum sobre a formatação de computadores.

Outra contradição relacionada a documentação também foi encontrada

quandoda trans ja do Parque para a Secretaria de Turismo. Em primeiro lugar.

afirma o Secretário de Turismo, Sr. Edmilson Carlos Domingues que somente recebeu a

documentação da Secretariade Esportes no mês de Fevereiro(2.018, lembrando que o

O vereador LincolnParque foi transferidopara sua gestão em Setembro(2.017.

perguntou se a secretaria de Esportes entregou documentação para o Turismo

demonstrando a realização de alguma melhoria e organização da documentação

durante os meses de janeiro a setembro justamente para a secretaria do Turismo não

começar do zero. O convocado afirmou que ainda não tem esta informaçãoe estão

aguardando a emissãode documentos que foram apresentados somente em fevereiro de

2018." Já o Secretário dos Esportes afirmou que todos os documentos relativos ao

Parquejáhaviam sido enviados à Secretaria do Turismo (fls. 79): “O convocado

informou que estes documentos já foram encaminhados para a secretaria de Turismo

encaminha para a CPE

Destaca-se mais uma vez que,a transferência do Parque da Sé retaria

de Esportes para a Secretaria de Turismo ocorreu em Setembro/2.017, e, segundo os

V2.018 (05 meses depoidepoimentos acima mencionados, até Feverei

tinha uma certeza da documentação enviada!recebida pelos Secretários.

Entretanto. os “depoimentos” que mais se contradizem são do

funcionário público Marcelo Enderle Nunes e do ex. Secretário dos Esportes Layr

Iuchesi

Em seu depoimento o Sr. Marcelo Enderle Nunes reconhece práticas

que desafiam a Legalidade da Contabilidade Pública, reconhecendo que dentro da

stia "Caixa 2º fomentado com locações do Parque PermanenteSecretaria de Esportes

e suas áreas deesde Expos jonamentos.

Para exemplificar al situação, o vereador Presidente, Orlando Pesoti.

questionouao servidor se valores 1

(R$ 3.000,00), Passarinheiro (R$ 2.400,00) e Igreja Poder de Deus (R$ 1.200.90) forum

gadosem sua planilha relativos à Expo Ribeirão
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Fazenda, e assim o Sr. Marcelo Enderle respondeu aoquestionamento (fls. 130) “isso,

“porqueLuchesi orientava nasituação queeles vão pagar emdinheiro, então eles irão
levar o dinheiro aí”, entretanto, em sua cartafresposta, mais precisamente na resposta da

questão 5, o ex Secretário Municipal dos Esportes negou tal prática: “Mas.

independente (sic) de quem recebia, o valor deveser depositado com guia na conta

Parque Permanentede Exposições — Aluguel” E mais,na resposta da questão6, 0 ex

Secretário ratifica tal posição “Todos os contratos tinha corpo de texto único. para

pagamento mum mesmo lugar...”

“grava ainda ofato, e talvez corrobore comsuas afirmações, os

pagamentos de contas públicas pagas como próprio cartão de crédito do Sr. Marcelo

Er der, o qual se dizia * garantido” do reembolso porque tinha ciência das datas que os

aluguéis pagos direto à tara de Esportes iriam ser realizados.

A prática de utilização do “caixa 2º ficou tão escrachada a ponto do

Sr. Marcelo Enderle efetuar compra do piso para a reforma da Secretaria de Esportes e

tecebe-lo emsua residência, para depois transporta-los para a Secretaria, tudoisto
confirmado pelo próprio depoente.

Neste caso,erade suma importância paraesta Comissão Parlamentar

de Inquérito a acareação entre o Sr. Marcelo Enderle Nunes e oex Secretário Layr

Luchesi Junior, a qual se tornou prejudicada em face da reclusão do ex Secretário.

motivo pelo qual, mesmo diante das afirmações, no mínimo, impressionantes feitas pelo

servidor municipal, esta CPI se viu impossibilitada em emitir seu parecer conclusivo a

respeito dos crimes supostamente praticados na administração municipal, motivo pelo

qual, fazemosos encaminhamentos abaixo.

8. ENCAMINHAMENTOS
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Pelas con: ações feitas por esta CPI, diante dasuposta falta de zelo

“como obempúblico, deve-se encaminhar cópia do presente relatório, para as devidas.

providências dos seguintes órgios!setores:

É Mesa da Câmara Municipal de Ribeirão Preto:

M. Ministério Público Estadual, para apuração de possivel

responsabilidade civil e criminal. Inclusive analisar possível

adoção de soluções reparadoras e conciliadoras;

HI. Tribunal de Contas doEstado de São Paulo, para apuração de

irregularidades quanto aos pagamentos efetuados de forma

oficiasa ao tesouro público.

IV. Sr. Prefeito Municipal para que tome conhes

levantamentos apontado feitos é adote as medidas necessárias.

RELATÓRIO.

Lido. submeto à aprovação, mediante subscrição pelos demais

da Cãrmembros integrantes desta CPI, para encaminhamentoe leitura noP!
das sinteses conclusivas.

Ribeirão Preto, 18 de Dezembro de 2018,

/(7
LINCOKFÉRNANDE:
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