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DA CRIAÇÃODA CPI

Criada por Ato da Presidência da Câmara Municipal de Ribeirão
Preto nº 93/20, disponibilizado no Diário Oficial do Município do
dia 30 de junho de 2020, decorrente do Requerimento nº
4.603/2020, formulado pelo vereador Boni e outros, com a

finalidade de investigar eventuais irregularidades na gestão e na
administração da Secretaria de Esportes de Ribeirão Preto.

REQUERIMENTO Nº 4603/20 -M. Ri
(Vereador Boni e outros) AFlk aereas(=Rub “Voda eassecess

CONSTITUI A COMISSÃO

PARLAMENTAR DE INQUERITO — CPI,

PARA APURAR EVENTUAIS

IRREGULARIDADES NA GESTÃO DA

SECRETARIA DE ESPORTES

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

CONSIDERANDO que esta Casa, no
exercício constitucional do Poder Fiscalizatório, tem o dever de fiscalizar
irregularidades no setor público;

CONSIDERANDO que, na CPI das
Ambulâncias houve o depoimento do Sr. Jorge Alves de Oliveira Neto, que
está em cargo comissionado na Secretaria de Esportes;



CONSIDERANDO que, em depoimento na
referida CPI do dia 25, declarou que está lotado junto ao Gabinete do
Prefeito Municipal;

CONSIDERANDO que, recebeu seus
vencimentos no mês de maio pela pasta da Secretaria de Esportes;

CONSIDERANDO ser imprescindível o

aprofundamento investigativo dos acontecimentos por meio dos
instrumentos contidos no art. 32 da Lei Orgânica do Município, apresento
o quanto segue:

I - GUSPdnião
DOS REQUSITOS DA CPI

1.1 DO FATO CERTO:

Para apurar eventuais irregularidades na

gestão da pasta da Secretaria de Esportes e eventuais irregularidades
administrativas.

1.2 DO PRAZO DETERMINADO:
A presente Comissão Parlamentar de

Inquérito terá o prazo de duração, apósa instalação, de 120 (centoevinte)
dias, prorrogáveis nos termos regimentais.

1.3 DAS PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS:

O depoimento do comissionado Jorge Alves

de Oliveira Neto na CPI das Ambulâncias no dia de hoje (25/06) e a folha de
remuneração dos servidores e comissionados da Secretaria de Esportes que
consta o nome do referido depoente na folha de pagamento.

1.4 DAS PROVAS A SEREM CONSTITUÍDAS:

Todas em direito admitidas, notadamente
testemunhal, pericial, documental e principalmente aquelas contidas no
art. 32 da Lei Orgânica do Município.

H-

CONCLUSÃO



Ante o acima exposto, REQUER com
fundamento na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município, no
Regimento Interno desta Egrégia Casa de Leis que, se proceda a

CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO PARLAMENTARDE INQUÉRITO - CPI - PARA

APURAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES NA GESTÃO E NA ADMINISTRAÇÃO

DA SECRETARIA DE ESPORTES DE RIBEIRÃO PRETO, composta por 3 (três)
membros.

Sala das Sessões, 25 de junho de 2020

EmPT
BONI Req. AloDÃO...

Flk cerereesass rrenan
Vereador - PODEMOS Rub, OA emescemsess
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INTRODUÇÃO

Inicialmente é necessário dizer que
encerramosos trabalhos com a convicção do dever cumprido, podendo-se
afirmar que a finalidade principal foi atingida, qual seja, apurar eventuais
irregularidades na gestão e na administração da Secretaria de Esportes de
Ribeirão Preto.

Observe-se que os trabalhos da CPI foram
com base na apuração dos fatos, análise documental e oitivas.

Não obstante, o presente relatório se
sustenta nos princípios constitucionais da Moralidade, Legalidade,
impessoalidade e Proporcionalidade, atendendo os requisitos
fundamentais inerentes a sua efetividade, quais sejam, a Competência, a
Finalidade, a Forma, o Motivo e o Objeto.
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DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

A CPI realizou inúmeras reuniões com seus
membros, com a finalidade de estruturar a melhor forma de colher
informações para apurar as eventuais irregularidades na gestão e na

administração da Secretaria de Esportes de Ribeirão Preto.

Na primeira reunião da Comissão
Parlamentar de Inquérito ficou definido que as investigações decorreriam
da oitiva de funcionários e comissionados da Secretaria e coleta de
documentos, iniciando as oitivas ouvindo Sr. Jorge Alves De Oliveira Neto

que ocupa o cargo de Assistente do Secretário de Esportes, em razão de seu
depoimento junto a CPI das Ambulâncias, no dia 25/06/20, no qual disse
estar lotado no Gabinete do Prefeito Municipal.

Todavia, tendo em vista a publicidade da

abertura dessa CPI, três comissionados da Secretaria de Esportes fizeram
duras críticas aos vereadores e à Câmara Municipal em suas mídias sociais,
pela referida abertura, assim foi decidido uma inversão da pautaeiniciar
os depoimentos pelos três funcionários.



3

DAS OITIVAS

Todas as pessoas ouvidas, foram compromissadas na forma
da legislação vigente.

No dia 27 de julho do corrente ano, às 9h30 ocorreu a

primeira oitiva no Plenário desta Egrégia Casa de Leis, onde foram ouvidos

na forma presencial os três funcionários, que realizaram severas críticas nas
mídias sociais: Sr. Saint Clair de Souza, Sr. André Luis Américo da Cruze Sr.

Mauro Cesar Clemente.

O Sr. Saint Clair confessa sua publicação e alegou que estava
com problemas pessoais e que pensou uma coisa e escreveu outra, fez

considerações que não queria fazer e pediu desculpas pelo que escreveu,
se retratou, pois, foi um erro tudo que escreveu.

Diz que desativou todas suas páginas sociais.

Posteriormente ao ser indagado sobre suas funções, ele
realizou a leitura dessas atribuições, demonstrando não sabê-las, pois

quem exerce sabe o que tem que fazer.

Ficou patente que apesar de nomeado pelo ex-Secretário
Ricardo Aguiar, não tinha nenhuma experiência com gestão pública e ainda

esportiva.

Ao ser indagado sobre o Assistente do Secretário de

Esportes, informou que o referido funcionário está lotado na Secretaria e
cedido ao Palácio do Governo e que não teve oportunidade de vê-lo
trabalhando no Complexo Elba de Pádua Lima.

Respondeu também que a ausência do Assistente do
Secretário não faz falta para o exercício de seu trabalho no dia a dia como
de Chefe da Divisão do Poliesportivo Elba de Pádua Lima e ainda afirmou

que não existe sala para ele no complexo.

Diz que não conhece o organograma da Secretaria de

Esportes, mas somente a quem ele se reporta e nessas pessoasele nãocita



o Assistente do Secretário como seu superior em nenhum momento que
achamos que deveria ser.

Não soube informar o valor da receita que a Secretaria de
Esportes recebe.

Ao ser indagado sobre quando necessita de materiais do
almoxarifado da Secretaria de Esportes, ele mesmo os retira, visto que, a
Chefe do Setor de Sub-almoxarifado está cedida ao Palácio.

Ainda, sobre os materiais da Secretaria de Esportes, ao ser
indagado sobre quem faz a solicitação ao almoxarifado central, disse que é

feito pelo próprio departamento técnico esportivo, demonstrando que o
Chefe do Setor de Sub-almoxarifado é um cargo supérfluo.

Como o site da Secretaria de Esportes informava sobre
existência de Sala de Musculação, ao ser indagado sobre seu estado ele

negou sua existência, demonstrando que existia a propaganda pela
Secretaria, mas a mesma acreditamos ser enganosa.

Diz que, o Complexo Poliesportivo precisa de uma
repaginação, pois o que foi feito por eles nesta gestão limitou-se a deixá-lo
limpo e em ordem.

Assim, nenhuma reforma foi feita pela Secretaria no
referido Complexo nesse período de administração.

Extraímos do seu depoimento, que nunca teve exercício em
um cargo público e não sabia das funções de seu cargo, pois teve que ler

apontamentos.

Demonstrou em seu depoimentoser ineficiente a nomeação
do Assistente do Secretário e da Chefe do Setor de Sub-almoxarifado,
ambos cedidos ao Palácio do Governo.

Na sequência, foi ouvido o Sr. André Luis Américo da Cruz

que exerce o cargo de Coordenador de Monitores das Escolinhas de Futebol
e foi Coordenador de Projetos Esportivos. Recebeu essa promoção em
plena pandemia e justificou dizendo que a recebeu por seus méritos.

Questionado também sobre as críticas feitas, por ele, aos
vereadores e a Câmara Municipal, após abertura da CPI, disse que os 7
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vereadores que iria pedir para a população não reeleger foram os que se
manifestaram na Sessão que deliberou sobre a abertura dessa CPI.

Disse, na sequência, que sobre sua publicação pediu
desculpas formais pois, o fez no calor da notícia da abertura da CPI.

Disse que tem sob seu comando 22 Coordenadores de
Projetos Esportivos e para ser coordenador, necessariamente, tem que
possuir o CREF de Graduado.

Segundo seu depoimento, esses monitores “transitam” por
várias modalidades esportivas e não exercem ou trabalham somente em
uma específica, apesar de serem contratados para uma determinada
modalidade.

A Secretaria de Esportes, não tem Coordenador de projetos
Esportivos na modalidade Atletismo, pois tem uma parceria com a

Associação de Atletismo.

Nessa gestão não foi priorizada a prática do futebol em
nossa cidade pela Secretaria de Esportes.

Quando indagado sobre o funcionário Francisco Ferreira da
Silva, lotado junto a Secretaria de Esportes na função de Chefe da Sessão
de Iniciação Esportiva, disse que não está sob o escopo dele e não sabe
informar o que faz um Chefe da Seção de Iniciação Esportiva.

informou que as aulas dadas na pandemia estão disponíveis
no site da Secretaria Municipal de Esportes, mas essa CPI não encontrou,
no referido site, nenhuma aula arquivada.

Finalizando esse dia, foi ouvido o Sr. Mauro Cesar Clemente

que foi nomeado para exercer o cargo de Chefe da Seção de Gerenciamento
de Pessoal e nunca exerceu essa função antes.

Indagado também sobre sua postagem nas páginas sociais,
criticando a abertura da CPI, pediu desculpas pelos incômodos aos
vereadores e a Câmara Municipal, pois estava em um momento de
instabilidade particular e foi uma ação impensada, acabando por escrever
palavras erradas.

Observa-se que todos os três depoentes, estavam com
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Ao ser indagado sobre suas funções e competências, ele
para responder teve também queler seus apontamentos, demonstrando
não saber qual papel desenvolve na Secretaria.

Informou que duas pessoas lotadas na Secretaria de
Esportes estão cedidas a outras Secretarias, citando o Sr. Jorge Alves de
Oliveira Neto e Sra. Agda Camacho da Costa, em relação ao Sr. Francisco
Ferreira da Silva Junior, está lotado como Chefe da Seção de Iniciação
Esportiva e o controle de frequência quando estão na Secretaria é feito por
ele e quando não estão é a chefia imediata que controla.

Segundo ele, estão lotados, na Secretaria de Esportes, 69

funcionários, não sabendo informar quantos são os comissionados e

quantos são os efetivos e não lhe foi passada nenhuma informação sobre
os funcionários que estão lotados na Secretaria de Esportes e cedidos a
outro Setor.

Estranha-se, pelo cargo que ocupa, não saber qual é origem
dos funcionários da Secretaria e porque três funcionários lá não

permanecem.

Informou que foi nomeado pelo ex-Secretário Ricardo
Aguiar. A esposa do depoente trabalha no Instituto Ricardo Aguiar.

Informou que todo funcionário comissionado tem jornada
de trabalho de 40 horas e pode ser requisitado a qualquer momento e que
o controle dos dois funcionários que estão cedidos ao Palácio do Governo
é feito pela repartição onde estão e não pela Secretaria de Esportes.

Não soube informar se alguma vez o Assistente do
Secretário e a Chefe do Setor de Sub-almoxarifado prestaram serviços na
Secretaria e ainda, quando alguém assumia a Secretaria de Esportes na
ausência do Secretário de Esportes, ele só ficava sabendo quando publicado
no Diário Oficial. Ninguém o comunicava quem iria comandara Secretaria

Estranha-se que um Chefe da Seção de.Gerenciamento de
Pessoal ficar sabendo apenas pelo Diário Oficial quem ocuparia o cargo de
Secretário de Esportes, demonstra que não existe uma total integração
dentro da Secretaria e funcionalidade.



Já em 03/08/2020, foi ouvido Sr. Jorge Alves de Oliveira

Neto, Assistente do Secretário de Esportes que veio acompanhado por seu
advogado. Disse que suas competências são: assessorar o Secretário e fazer
atividades delegadas por ele.

Como os demais, teve que fazer leitura de apontamentos
para responder suas funções.

Nessa administração, informou que foi Assistente do
Secretário de Governoe indagado sobre qual era sua função nesse período
respondeu que bem parecida com a que exerce hoje.

Informou que o Prefeito pediu para ele sair de Assistente do
Secretário de Governo para Assistente do Secretário de Esportes, sem saber
o motivo da mudança acreditando que poderia trazer benefícios para a
Secretaria de Esportes.

informou que mudou de cargo, mas não mudouo local físico

de trabalho.

Indagado sobre em quais projetos ele trabalhou na
Secretaria de Esportes, disse não se lembrar, pediu para enviar
requerimento que responderia, mas não sabia, naquele momento, sequer
de um projeto por ele desenvolvido.

Não soube responder em que lugar se classifica a Secretaria
de Esportes no ranking do repasse de verba para as Secretarias, por parte
do Governo Municipal e que não compete a ele dizer isso.

Indagado sobre quais são os principais problemas da
Secretaria de Esportes, disse não saber informar pelo tempo que está na

Secretaria, como também indagado sobre os principais feitos esportivos da
Secretaria disse não saber, mas que tinha um documento nominando todos
os feitos e pediu para ler.

Deu ênfase e informou que a Secretaria obteve 1328 títulos
conquistados por 58 equipes esportivas.

Indagado se assumiu em alguns dos afastamentos do ex-
Secretário Ricardo Aguiar, respondeu que não.

Estranha-se, o Assistente do Secretário nunca ter
assu

assumido

Prpdo cargo principal na ausência do Secretário.



Afirmou que sua jornada de trabalho é cumprida no
Gabinete do Prefeito, trabalhando pelo esporte, não está na Cava do
Bosque por não ter espaço físico (sala) para atuar.

Afirmou que tem Sala de Musculação na cava do Bosque não
sabendo informar onde fica; todavia, o Chefe da Divisão do Poliesportivo
Elba de Pádua Lima já disse não existir Sala de Musculação.

Disse que levou o Projeto do Balonismo para o aniversário
de Ribeirão Preto, Vôlei de praia e que cotou o valor da areia para ser
utilizado naquele evento.

Disse que nunca foi na Cava do Bosque como Assistente do
Secretário.

Indagado se foi publicado no Diário Oficial a sua cessão ao
Palácio do Governo, conversou com seu advogado e respondeu que não
sabe se foi publicado.

Perguntado se poderia indicar um bairro que tem uma
Escola de Futebol gerida pela Secretaria de Esportes, disse não saber
informar.

É muito estranhoo Assistente do Secretário de Esportes não
saber citar uma Escola de Futebol em Ribeirão Preto.

Na sequência, foi ouvido o Sr. Marcos de Melo Pacheco,
atual Secretário de Esportes. Informou ter o terceiro grau incompleto, ter
assumido a Secretaria em 29/05/2020, que o valor do repasse da Prefeitura

para a Secretaria de Esportes é de R$10.000.000,00 e que 70% desse valor
é gasto com a folha de pagamento de funcionários.

Respondeu que a sobra dessa receita consegue atender às
necessidades da Secretaria e que somente a Secretaria de Turismo está
abaixo da Secretaria de Esportes em arrecadação.

Informou queveio para Ribeirão Preto para assumir o Vôlei

Ribeirão em 2017 e sua remuneração era de responsabilidade da equipe do
Vôlei Ribeirão.

Indagado comoveio a ser funcionário da Prefeitura, disse

que foi conversando e se inteirando da Secretaria, veio o convite pelo
Secretário. CM.:



Assumiu o cargo público em 01/08/2018 como Coordenador
de Projetos Esportivos. Nessa época, por ocasião da campanha da, então,
primeira dama para o cargo de deputada federal, sua esposa foi contratada
para trabalhar, indagado sobre o acontecido, justificou afirmando que sua
esposa queria voltar ao mercado de trabalho e aceitou o convite da então
candidata.

Diz que substituiu em 3 oportunidades o Secretário de
Esportes, mesmo quando ainda era Coordenador de Projetos Esportivos e

que, não época, ninguém ocupava o cargo de Assistente do Secretário.

Disse que exerceu o cargo de técnico de voleibol
concomitante com o cargo na prefeitura e que na época dos jogos, quando
saía, era em média 2 dias. Informou que seu cargo não tinha controle de
frequência e compensavaas faltas nosfinais de semana.

Em suas ausências pelos jogos, ele não recebia falta e se
houvesse necessidade ele compensava. Incoerente essa reposta, pois se
não há controle de frequência, como compensar?

Informou que os funcionários comissionados não têm
controle de frequência e os efetivos assinam livro ponto.

Disse que estava no Departamento Técnico da Secretaria de
Esportes fazendo gestão com os professores e nunca atuou como técnico
em nenhuma modalidade.

O Secretário depoente ao dizer sobre as atividades
esportivas desenvolvidas na Cava do Bosque e os números de
atendimentos, precisou ler seus apontamentos demonstrando não saber.

Indagado pelo vereador França, declarou que foi uma opção
dessa Secretaria não ter futebol.

informou que a Secretaria tem 37 funcionários
comissionados e 32 concursados.

Não soube informar qual competição que seria prioritária
para a Secretaria de Esportes.

E quando indagado se seria os Jogos Regionais e Abertos
disse que deveria perguntar ao antigo Secretário. pmnissCM. R.

res OO,
Fl comeca dida
(Rub. emas
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Essa comissão achou estranho um Secretário não saber qual
competição é prioridade da Secretaria.

Entendemos ser inaceitável.

Informou que o Vôlei Ribeirão, onde o Secretario é técnico,
não participou dos Jogos Regionais ou Jogos Abertos porque o time se
apresentou em Ribeirão Preto em 2017 após os jogos regionais e em 2018
foi inscrita a equipe Vôlei Ribeirão, mas não foram, assim o time da equipe
de base é que representou Ribeirão Preto.

Estranha-se uma equipe de ponta que utiliza as

dependências da Cava do Bosque, a contrapartida deveria no mínimo ser
representar nossa cidade nos Jogos Abertos e Regionais.

Indagado se vai exercer concomitantemente as funções de
técnico de voleibol e Secretário de Esportes, respondeu que quando
voltasse às atividades iria decidir como ficaria.

Ao ser indagado sobre o Sr. Francisco Ferreira da Silva Junior,
lotado na Secretaria de Esportes na função de Chefe da Seção de Iniciação
Esportiva e que na prática atua na mídia e divulgação da Prefeitura,
respondeu que por ele ser jornalista a Gestão entendeu que ele era mais
produtivo fazendo o trabalho nessa área e que outros funcionários
supririam a ausência dele.

Mas o que estranhaé a existência da lei 3181/76 que dispõe
sobre o regime jurídico dos funcionários do município de Ribeirão Preto,
notadamente o art. 8º, em seu 8 3º que traz a seguinte redação: remocmoaReq. AD RIZO

Fi
“CARREIRA é um agrupamento de classes da mesma Rub.dOA
profissão ou atividade, com denominação própria. cr

8 3º - É vedado atribuir-se ao funcionário encargos ou
serviços diversos daqueles que são próprios de sua
carreira ou cargo, e que, como, tais, sejam definidos em
leis ou regulamentos, ressalvadas as funções de chefia e

as comissões legais. ”

Estranha-se o Secretário, não saber informar qual as marcas
dos carros que servem à Secretaria de Esportes, não saber informar qual as



condições físicas da Quadra de Esportes Professor Luiz Augusto Velludo,
demonstrando ainda não saber quem é o homenageado falecido.

Sobre o estado da piscina disse que está em manutenção por
verba federal, não sabe dizer sobre alojamento e informou que não existe
Sala de Musculação, contrariando o depoimento do Sr. Jorge Alves de
Oliveira Neto, Assistente do Secretário de Esportes, e do próprio site da

Secretaria que, inclusive, foi alterado depois desse depoimento.

Indagado sobre a funcionalidade do organograma, não se
sentia confortável em falar sobre ele.

Estranha-se, pois trabalhou como Coordenador de Projetos
Esportivos e agora Secretário, não sentir confortável em falar sobre essa
estrutura.

Indagado sobre o número de títulos informados pela
Secretaria (mais de 1.700), diz ser o número de medalhas recebidas, isto é,

na verdade é um quadro de medalhas, disse ainda que essa foi a concepção
dada por essa Gestão da Secretaria; e sobre o número de atendimentos
feitos pela Secretaria respondeu que são consideradas todas as pessoas que
entram na Cava do Bosque, inclusive o público para ver os jogos, dentre
outras coisas.

No dia 03/09/2020, foi ouvido o ex-Secretário de Esportes,
o Sr. Ricardo Aguiar, que compareceu com advogado, o mesmo que
acompanhou o Sr. Jorge Alves de Oliveira Neto. Questionado, afirmou que
todas as nomeações de comissionados na Secretaria são de sua inteira
responsabilidade, pois entrevistou e fez análise curricular de cada um,
avaliando disponibilidade de horário e engajamento.

Não lembra da nomeação da Sra. Vera Lúcia Rodrigues e

essa Comissão descobriu que foi ele foi quem fez.

Em relação a Sra. Mara Luciene Trivilato Cassini, não se
lembra do cargo para qual foi nomeada. Também, essa Comissão descobriu

que ele a nomeou.

Indagado sobre a função do Setor de Sub-almoxarifado,
respondeu que todas as demandas, solicitações de materiais são enviadas

para esse setor.



Todos os Coordenadores de Projetos Esportivos possuem
CREF, o que os autoriza a dar aula e inúmeros “transitavam” pelas
modalidades e deveriam estar disponíveis 24 horas pordia.

Indagado sobre a nomeação do Chefe da Seção de Iniciação
Esportiva, disse que ele não precisa ter CREF porque não ministra aula
diretamente, mas que é a pessoa que mais está atenta a todas as atividades
da iniciação esportiva, pensando na iniciação, aperfeiçoamento e

rendimento, cumpre todas suas funções, que são: a comunicação,a relação
no atendimento à comunidade, a interlocução das mídias de esporte,
dando publicidade.

Indagado sobre quem ele nomeou como seu Assistente,
disse que foi o Sr. Jorge Alves de Oliveira Neto, mas não lembrava sua
formação acadêmica e que ele fazia a interlocução com o Prefeito e com
todas as outras Secretarias e busca de patrocinadores.

Respondeu que não havia necessidade da presença do
Assistente nas dependências da Cava do Bosquee, foi resolvido que seria
melhor ficar no Palácio do Governoe por ter eficiência e produtividade, não
via problema em ficar à distância.

Informou que esteve 24 vezes afastado de seu cargo de
Secretário com permissivo de Lei Federal, mas mantendo contato com sua
equipe.

Pelo levantamento de dias afastados essa Comissão apurou,
150 dias afastados (5 meses), 90 dias de férias e 8 dias de licença gala,
totalizando quase 9 meses de ausência.

Indagado sobre a substituição em suas ausências como
Secretário, disse que era ele quem nomeava seu substituto e que essa
escolha tinha a ver com o momento, chamando quem estava mais
envolvido com as ações; foram seus substitutos: o Diretor Administrativo,
Milton Vieira; o Diretor de Esportes, Gabriel Guimaraes; e Marcos de
Pacheco, mesmo quando era Coordenador de Projetos Esportivos.

Questionado sobre a razão de seu Assistente não ter sido
nomeado nenhuma vez, foi respondido que para os momentos da ausência
necessitava da nomeação de outras pessoas que não o seu Assistente.



Não soube informar se quando foi substituído teve aumento
de salário para seus sucessores, mas que continuou a receber seussalários.

O controle de frequência dos comissionados não condiz com
assinatura do livro de ponto e sim um controle direto das atividades
mediante uma disponibilidade de 24 horas pordia.

Informou que um Coordenador de Projetos Esportivos
esteve afastado 86 dias (amparado por Lei) e foi substituído por outros
coordenadores da modalidade.

Indagado se as modalidades esportivas foram bem
abastecidas com os materiais necessários para o desenvolvimento do

respectivo trabalho, respondeu que sim e que todas receberam material.

Afirmou, ao final, que foram mais de 2 milhões de
atendimentos e mais de 1.700 títulos conquistados sob sua gestão.

No dia 19 de setembro, foram ouvidos quatro
Coordenadores de Projetos Esportivos lotados junto a Secretaria de
Esportes. Iniciou-se com o Sr. Marcio Marolo que é responsável pelo
Basquete, trabalhando na iniciação e categorias de base.

Ao ser indagado se conhece o funcionário Francisco Ferreira
da Silva Junior, disse que sua atividade é desenvolver a divulgação do
trabalho da Secretaria nas mídias sociais.

Confirmou que o foco da Secretaria, em relação às

competições, são os Jogos Abertos, Regionais e da Juventude.

Disse que ao final do mês preenche um formulário com
quantos alunos frequentaram aulas e quantos pararam no mês e que no
final de ano informam os títulos.

Por ter trabalhado na gestão anterior, informou que não
houve relatórios de atendimentos naquela gestão, mas foram obtidos mais
títulos.

Indagado sobre títulos, informou que conquistou apenas os
Jogos Regionais de Franca em 2019, foram Vice-Campeões em 2018 e em
2017 nãoparticiparam.
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Números de títulos em 2019: campeão Regional em e 4º
lugar no Campeonato Estadual, se é que quarto lugar pode ser considerado
como título.

Entende como título, ser campeão, contrariando o critério
usado pela Secretaria em informara sociedade.

Indagado se conhece o Assistente do Secretário de Esportes,
disse que não e indagado se conhece o Sr. Jorge Alves de Oliveira Neto,
também disse que não conhece.

Indagado sobre quem é o Chefe do Setor de Sub-
almoxarifado da Secretaria de Esportes, disse que não conhece e quando
dito o nome da Sra. Agda Camacho, continuou a afirmar que não conhece.

Perguntado como ele faz quando precisa de material

esportivo, disse que quando o Sr. Ricardo Aguiar estava à frente da

Secretaria ele recorria ao Gabriel e depois com o novo Secretário recorre
aoSr. André (Coordenador de Monitores das Escolinhas de Futebol).

Assim, o depoente contrariou o depoimento do ex-
Secretario Ricardo Aguiar pois ele disse que todos os pedidos são dirigidos
ao Sub-almoxarifado.

Afirmou que nos anos de 2017 e 2018 não recebeu material
da Secretaria de Esportes, no segundo semestre de 2019 recebeu 10 bolas
e que não transita por outras modalidades, sendo específico do basquete.

Na sequência foi ouvida a Coordenadora de Projetos
Esportivos, Sra. Niceia Regina que está na Secretaria de Esportes desde
2006, ao ser indagada sobre qual era a atividade que lhe é atribuída
respondeu que é a Ginástica Artística.

indagada sobre se conhece o funcionário Francisco Ferreira
da Silva Junior, disse que trabalha na Secretaria de Esportes com a

imprensa.

Sobre quais jogos são os prioritários da Secretaria de

Esportes, respondeu que são os Jogos Regionais e Abertos.

Em relação aos atendimentos da sua modalidade, inicia com
números de pessoas que foram fazer inscrição, testes no começo do ano
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(procura), mas não é o número de atletas que estão sob os cuidados dela,
pois tem processo de seleção.

Para ela títulos são todas as colocações nas competições de
1º a 3º lugar, tudo que é “medalhado” nas competições.

Na gestão anterior disse que não foi indagada sobre número
de atendimentos ou títulos conquistados.

Nessa gestão conquistou mais títulos que na gestão anterior,
por treinar na USP onde o ambiente é mais propício para obter uma maior
performance com os atletas, dando melhor condições de trabalho.

Disse não saber o nome do Assistente do Secretário e não
conhecer o Sr. Jorge Alves de Oliveira Neto.

Ao ser indagada sobre quem exerce o cargo de Chefe do
Setor de Sub-almoxarifado, disse ser o Sr. Mauro, pois é com ele que busca
material.

Contrariou também o depoimento do ex-Secretário Ricardo
Aguiar em relação ao Sub- Almoxarifado.

Quando indagada sobre a Sra. Agda Camacho, disse que ela

não fica no Almoxarifado da Secretaria de Esportes.

Na sequência foi ouvido o Sr. Paulo Picollo que é Chefe da
Seção de Programas de Desportos Especiais. Está 27 anos ligados a

Secretaria de Esportes e atualmente é responsável pelo Programa de
Integração Comunitária (PIC) e do suporte aos atletas da Terceira Idade.

Tem três coordenadores sob sua responsabilidade e que
realiza reuniões com os coordenadores e professores, mensalmente.

Ao ser indagado, disse que na Secretaria de Esportes as
competições alvo são os Jogos Regionais e Abertos.

Afirmou que os títulos são informados à Secretaria de
Esportes ao final do ano, fazendo referência ao número das medalhas, ouro,
prata e bronze conquistadas durante todo ano, além da informação de

quando foi campeão geral.



Disse que os atendimentos informados à Secretaria de
Esportes, de forma mensal, são todos os atletas e usuários que procuram o

programa onde fazem um controle de presença.

Indagado sobre o nome do Assistente do Secretário
informou que é o Sr. Jorge Alves de Oliveira Neto, que ele não fica na Cava

e nunca o viu em atividade junto a Secretaria, nunca foi em uma reunião
com ele e que ficou sabendo da existência dele através do Diário Oficial

apesar de conhecê-lo desde a gestão do Prefeito Gasparini.

Indagado sobre quem exerce a função de Chefe do Setor de
Sub-almoxarifado, disse que a pessoa é nomeada, mas não exerce a função,
sendo a funcionária a Sra. Agda.

Disse que quando precisa de material procura o Sr. Saint
Clair e que recebeu da Secretaria um rádio para fazer aulas, alguns
colchonetes, camisetas e bolas de vôlei.

Disse que conhece o funcionário Francisco Ferreira da Silva

Junior e ele é quem faz toda a parte da imprensa e mídia da Secretaria de
Esportes.

Disse que possuem um ônibus exclusivo da Terceira Idade,

que receberam através de verba parlamentar, mas todas as modalidades
esportivas da Secretaria utilizam o veículo, também a equipe do Vôlei
Ribeirão.

Por último foi ouvido o Sr. Miguel Jabur, que é também
Coordenador de Projetos Esportivos e que está na Secretaria de Esportes
há 25 anos, sendo responsável pela equipe de Handebol, desdea iniciação
até o adulto.

Disse que conhece o Sr. Francisco e que ele é o Assessor de
Imprensa e faz todas as matérias das modalidades esportivas da Cava do
Bosque.

As competições alvo da Secretaria de Esportes são os Jogos
Abertos e Regionais e que fornece dados de atendimentose títulos da sua
modalidade.



Informa como títulos que conquistou estar entre os 4

primeiros colocados nas competições que sua equipe participou, e que nas
gestões anteriores não se recorda de informar esses dados.

Que sua equipe recebe ajuda de uma Associação e que tem
convênio com a Barão de Mauá há 13 ou 14 anos.

Indagado sobre o nome do Assistente do Secretário de
Esportes disse que não sabe e indagado se conhece o Sr. Jorge de Oliveira,
respondeu que já o viu, mas não o conhece.

Sobre quem exerce o cargo de Chefe do Setor de Sub-
almoxarifado da Secretaria de Esportes, disse que não conhece e que
dificilmente pede algum material, mas quando o fez, pediu para o Sr.

Mauro.

Contrariou também o depoimento do ex-Secretário Ricardo

Aguiar em relação ao Sub- Almoxarifado.

Afirmou que nunca recebeu bolas (material) da Secretaria de
Esportes, pois é o patrocinador que supre essa necessidade.

Disse que nunca atuou na parte técnica das outras
modalidades, só no Handebol e utiliza as dependências da Cava do Bosque

apenas para os treinos das categorias de base, pois o treino da equipe de
Ribeirão Preto é no Colégio Sabin.

A última audiência foi dia 24 setembro onde foi ouvido o
servidor Thomaz Perianhes Junior, lotado na Secretaria Municipal da
Administração, com cargo de Diretor do Departamento de Recursos
Humanosdesde 1992, é funcionário da Prefeitura Municipal.

Questionado sobre a carga horária dos funcionários
comissionados na Prefeitura, respondeu que normalmente de segunda a

sexta-feira, mas fica à disposição em caso de necessidade do Secretário ou
do Prefeito.

Com relação à carga horário de um funcionário
comissionado em uma Secretaria, disse que fica disponível em tempo
integral (24 horas por dia) e sua rotina é estar todos os dias na Secretaria e
à disposição do Secretário.



Depois colocou que o funcionário comissionado executa
uma função do cargo e da administração ao qual está vinculado e, ainda,
em relação a carga horária não é necessário comparecer todos os dias na
sua Secretaria, depende de sua produtividade e efetividade.

Relatou que o preenchimento dos cargos em comissão
caracteriza-se pela confiança de quem os nomeou para exercer as funções
de Direção, Chefia e Assessoramento.

O funcionário em cargo de comissão estando ou não no local
de trabalho, continua responsável pelas coisas quelá acontecem.

Indagado, o depoente, sobre a situação de um comissionado
que atua comochefe da imprensa e mídia eletrônica, mas seu cargo é Chefe
de Iniciação Esportiva na Secretaria de Esportes, respondeu que partindo
dessa afirmação que ele não está afastado do cargo nomeado de cumprir
suas funções.

Indagado sobre se é de conhecimento dele que o Poder
Judiciário julgou inconstitucional alguns cargos criados pela Prefeitura
Municipal nessa gestão, respondeu depois de uma enorme retórica que
tem que se curvar as decisões do judiciário.

Indagado se é normal outras Secretarias cederem
comissionados para outras pastas, ele respondeu que o funcionário
continua a ser responsável pelo cargo que ocupa.

Quando indagado sobre o Chefe do Setor de Sub-
almoxarifado, sua efetividade inerente as suas atribuições e que está
cedido ao gabinete do prefeito, novamente respondeu que o que acontece
no posto é responsabilidade dele.

Indagado se pode um comissionado estar numa folha de

pagamento de uma Secretaria e exercer outra função dentro da Prefeitura
totalmente fora de seu descritivo funcional, respondeu que não pode.

Indagado sobre uma informação que veio no controle
enviado pela Secretaria de Esportes da frequência dos funcionários, disse

que o termo “frequência normal” significa que houve para o cargo em
comissão a disponibilidade integral dele no período, não significa presença
física, cuja informação vem da Secretaria que envia ao Recurso Humano



Quando um funcionário teve uma indisponibilidade de

presença por doença, deve constar no relatório licença para tratamento de
saúde, quando saide férias, deve constar férias, estando assim afastado.

Não há regra para quem ocupa o cargo do Secretário de
Esportes em substituição nas suas ausências, ficando a critério do próprio
Secretário sob censura do Prefeito e quem ocupa o cargo terá um
recebimento da diferença de seu salário com o valor do recebimento do
Secretário.

Indagado sobre como funciona a compensação quando o
comissionado se ausenta, foi por ele respondido que não há quese falar em
compensação, tendo em vista seu sistema de dedicação.

Mas quando ele exerce uma função pública num domingo,
pode ser normal dar a segunda-feira por exemplo ao comissionado, por
estar fazendo uma função pública no domingo.
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. aCONCLUSÃO

Antes de formatar a conclusão deste relatório, é importante
ressaltar de que as conclusões das CPIs Municipais não têm a natureza de

sentença, não punem, nem podem indiciar ou sugerir crimes comuns ou
infrações político-administrativas.

Nosso trabalho é meramente investigativo.

Resultado da somatória dos esforços de investigação dos
Vereadores membros desta Comissão Parlamentar de Inquérito coletando
evidências, apurando indícios e provas, sobre a forma que ocorreu a gestão
da Secretaria de Esportes Municipal de 2017 a 2020.

Independentemente da decisão a ser aprovada e executada
pelo julgamento parlamentar da presente investigação, acredita-se que os
dados aqui reunidos podem servir de fonte de informação para diversos

órgãos, setores e segmentos da sociedade, interessados em analisar a

forma que foi conduzida a administração e o gerenciamento de uma das
Secretarias que possui o menor repasse da Prefeitura Municipal, bem como



a conduta de todosos integrantes dos atose fatos investigadose fases, que
integralizaram essa CPI.

Dos diversos pontos investigados, alguns atos ou fatos que
chamaram a atenção:

A ausência do Secretário de Esportes Sr. Ricardo Aguiar que,
por motivos legais (convocação seleção Brasileira) foram 150 dias, não
contínuos (5 meses), que somado ao seu período de férias 90 dias e 8 dias
de licença gala (casamento), totalizaram 248 dias de ausência na Secretaria
de Esportes.

Essa Comissão considera muito tempo de ausência física de
um Secretário em uma pasta, sem contar que permaneceu recebendo seus
proventos, como a Lei Federal prevê.

Apesar de ser legal esse afastamento, a comissão entende
que feriu o princípio da moralidade do ato administrativo.

Isso nos leva a crer, até por depoimento a essa CPI, que sua
ausência física, na Secretaria por esses 248 dias, não atrapalhou o
andamento da pasta.

As substituições nas ausências do então Secretário Ricardo
Aguiar foram por ele nomeadas para ficar no comando: o Diretor
Administrativo, Sr. Milton Vieira; o Diretor de Esportes, Sr. Gabriel
Guimarães e o Sr. Marcos de Melo Pacheco, mesmo quando era
Coordenador de Projetos Esportivos.

Também nos estranhou como o cargo de Secretário é de
comandoe seria natural que seu “vice” assumisse o cargo, ou seja, seu
Assistente (Sr. Jorge Alves de Oliveira Neto). CM. Pp
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Rub. ...TACA .Pemmaimemer art ttertenao|Esse rodízio na substituição do Secretário aumentou os
vencimentos dos subordinados que ocuparam o cargo, o que onerou, ainda
mais, o orçamento da menor pasta da Prefeitura Municipal, pois em
nenhum momento o Secretário deixou de perceber seus salários.

Se assumisse, o Assistente do Secretário, seu cargo é de
chefia e não teria aumento expressivo de seu salário, salvo melhor juízo.



Disso concluiu-se que, como ficou apurado, todas essas
substituições, acarretaram um acréscimo na remuneração desses
substitutos, pela diferença de seus salários com o do cargo de Secretário.

Reafirma-se que em nenhum desses afastamentos o Sr.

Ricardo Aguiar deixou de receber seus vencimentos.

Outro ponto que nos chamou a atenção é que existe na
Secretaria de Esportes um cargo de Assistente do Secretário que nunca
ficou na Cava do Bosque, não tem nenhuma ligação com o Esporte e nunca
assumiu a Secretaria na ausência do Secretário, como dito anteriormente.

Não encontramos nos depoimentos nessa CPI, qualquer
contribuição efetiva que o ocupante do cargo de Assistente do Secretário
(Sr. Jorge Alves de Oliveira Neto), tenha realizado nessa Secretaria.

Existe também uma nomeação de uma Chefe do Setor de
Sub-almoxarifado (Sra. Agda Camacho da Costa), que também nunca ficou
nesse Setore, ainda um Chefe da Seção de Iniciação Esportiva (Sr. Francisco
Ferreira da Silva Junior), sem nenhuma formação na área do esporte, que
atua como responsável pelo setor de mídia, propaganda e Imprensa da
Prefeitura Municipal.

O servidor Thomaz Perianhes Junior, lotado na Secretária
Municipal da Administração, com cargo de Diretor do Departamento de
Recursos Humanosdisse que um comissionado fazendo outra função não
está afastado do cargo nomeado de cumprir as suas atribuições.

Indagado também se pode um comissionado estar numa
folha de pagamento de uma Secretaria e exercer outra função dentro da

Prefeitura totalmente fora de seu descritivo funcional, respondeu
categoricamente que não pode.

Outra ilegalidade verificada na Secretaria de Esporte.

Assim o Sr. Francisco e a Sra. Agda nunca cumpriram as
funções para que foram nomeados.

Da análise de tudo que consta nos autos, o presente
relatório procurou discriminar e apontar o que se constatou de cada ponto
investigado, restando evidenciada a existência de irregularidades na gestão
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da Secretaria de Esportes, que podem ser verificadas apenas com uma
análise perfunctória.

Vejamos:

Um gestor público deve ficar atento a alguns fundamentos
que norteiam o bom desempenho de sua atividade no Setor Público e que
são essenciais para uma administração íntegra, efetiva, transparente e mais
próxima da sociedade.

Os cinco princípios básicos da Administração Pública estão
presentes no artigo 37 da Constituição Federal e condicionam o padrão que
as organizações administrativas devem seguir.

São eles: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade,
Publicidade e Eficiência.

Pela Legalidade entende-se que a administração pública
está sujeita às leis ou normas administrativas contidas na Constituição
Federal Estadual e as Leis Municipais, só podendo assim fazer o que a lei
autoriza.

Quando a administração pública se afasta ou desvia-se da

legalidade, ela é exposta à responsabilidadecivil e criminal
Já pela Impessoalidade afeta tanto a atuação impessoal, que

objetiva a satisfação do interesse coletivo, quanto a própria administração
pública. Esse princípio impõe ao gestor público que só pratique o ato para
o seu objetivo legal, vedando qualquer prática de ato administrativo sem
interesse público ou vantagem para a gestão.

A Moralidade porsua vez trata de obedecer não somente a
lei jurídica, mas também a lei ética pois o administrador público precisa
seguir alguns padrões éticos.

Por sua vez a Publicidade é a divulgação oficial do ato para
conhecimento público.

O princípio da publicidade é um requisito da eficácia e da
moralidade. Sendo assim, todo ato administrativo deverá ser publicado.

EmoSERA
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E finalmente por Eficiência exige que a atividade
administrativa seja exercida de maneira perfeita, com rendimento
funcional.

A eficiência exige resultados positivos para o serviço público
e um atendimento satisfatório, em tempo razoável.

Não sendo seguidos esses princípios, tornam a atividade
pública ilegítima.

Sendo assim, o gestor público que agir de forma contrária
descumprirá a moralidade como também o princípio de legalidade.

A Secretaria de Esportes mantém hoje um quadro de 69
funcionários, sendo 35 comissionados.

Os três comissionados que não estão atuandona Secretaria
receberam no mês de setembro, segundo o portal da prefeitura, como
vencimentos, Sr. Jorge Alves de Oliveira Neto, Assistente do Secretário de
Esportes tem como vencimento o valor de R$ 10.221,21, a Sra. Agda
Camacho da Costa, Chefe do Setor de Sub-almoxarifado, recebe R$

5.008,56 e o Sr. Francisco Ferreira da Silva Junior, recebe R$ 5.684,53,
juntos representam R$ 20.914,30.

No referido portal diz que o local de trabalho do Sr. Jorge
Alves é o Gabinete do Secretário de Esportes, situação que não ocorre, pelo
próprio depoimento dele como de todos os demais ouvidos nessa CPI.

O mesmo acontece com a Sra. Agda Camacho, que consta
como Chefe do Setor de Sub-almoxarifado onde todos ouvidos também
negaram ser esse o local de trabalho dela.

Não muda também em relação ao Sr. Francisco Ferreira da
Silva Junior, onde o portal informa que seu local de trabalho é Seção de
Iniciação Esportiva.

Não é formado em Educação Física e sim é Bacharel em
Comunicação Social e nunca atuou nessa função nomeada.

Fora isso, o site da Secretaria de Esportes fazia propaganda
inverídica, inclusive foi alterado no curso dessa CPI, tinha informações da
existência de Sala de Musculação e alojamentos, que não existem na Cava
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do Bosque, informação que o atual Secretário tinha curso superior, onde
ele mesmo disse em depoimento que era incompleto.

Aqui, de imediato, observa-se ter ferido o princípio da
Publicidade e Moralidade da administração pública.

Outro fator que chamou a atenção foi a forma de valorara
eficiência do trabalho da Secretaria de Esportes.

Tinha como alicerce da eficiência do trabalho da Secretaria
um número de títulos conquistados (mais de 1.700), todavia esse número
representa um número de medalhas recebidas, que na verdade é um
quadro de medalhas.

Não é correto no mundo esportivo misturar títulos de
Primeiro lugar com segundo, terceiro e quarto lugar. Entende essa
Comissão que esta concepção utilizada por essa gestão da Secretaria é

enganosa, induzindo em erro a população.

Título é considerado primeiro lugar e não segundo, terceiro
lugar.

Nas Olimpíadas, informam o quadro de medalhas que um
país ganha, mas informa quem obteve o título de campeão geral e por
modalidade, separadamente.

Outro critério de demonstração de eficiência usado por essa
Secretaria no tocante ao número de atendimentos, leva as pessoas a
acreditarem em algo maior do que a realidade.

No número de atendimentos relatados e divulgados pela
Secretaria à população, apurado nos depoimentos, são considerados, por
exemplo: todas as pessoas que entraram no Complexo Esportivo da Cava
do Bosque, inclusive para assistir os jogos.

Assim entendemos que o princípio da Eficiência, que exige
uma atividade administrativa, seja exercido de maneira perfeita, com
rendimento funcional e verdadeiro não foram atendidos. asse eae
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RESULTADOS E ENCAMINHAMENTOS FINAIS

Considerando o conjunto probatório que instruiu o presente
relatório, recomendamos os seguintes encaminhamentos:

1 — Encaminhamento de cópia do presente relatório para o
Ministério Público, para ciência das conclusões alcançadas e como
instrumento de auxílio na instrução de eventual Ação Judicial, a fim de que,
após as devidas apurações, sejam aplicadas as sanções pelo órgão
competente do Poder Judiciário.

2 — Encaminhamento de cópia do presente relatório ao
Tribunal de Contas, para ciência das diligências realizadas por esta CPI,

principalmente que vários cargos foram declarados extintos por ser
inconstitucional por ação judicial e, funcionários desviados para outras
sessões e funções, para as medidas cabíveis.

3 — Encaminhamento das seguintes sugestões:

a) Ao Sr. Secretário de Esportes:

a.1) Refazer o Organograma e Fluxograma da Secretaria de
Esportes, tornando mais eficiente e atendendo as necessidades da
população de Ribeirão Preto;

a.2) Ser transparentes nas informações

a.3) Nomeação de profissionais para ocupar os cargos, com
competência para exercê-lo em razão da sua formação profissional ou pela
pratica exercida.

É o relatório

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2020

Relator: Vereador Lihcoln Fernandes
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