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COMISSÃO PROCESSANTE

r Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
Dr. Nelson Luiz Aranjues Montoro

TERMO DE DEPOIMENTO

Aos dez dias do mOs aé aUril de dois mil e aà^iá às nove horas e nove minutos, na
..ir",'

sala de reuniões da Câmara Municipal,localizada no andar térreo do prédio sito à
Praça São João ne L61,, nesta cidáde de Monte Aprazível, Estado de São Paulo, onde
se achavam presentes os componentes da Comissão Processante abaixo assinados,
compáreceu Luiz Pedro Mantovani, pará,,,,,préstar seu depoimento, tendo sido
arrolada pelo Denunciado, dizendo inicialmente ser natural de Monte Aprazível,
nascido aos 08 de outubro de 195L, filho de Armelindo Mantovani e Aparecida Rosa
Mantováni, casado, portador da Céduta de Identidade - RG ne 5968348 SSP-S& e
inscrito no CPF/MF sob na 590.71.6.728-91, Advogado, residente e domiciliado Rua

]oão Henrique de Araújo 13, Jardim Dom Bôsco, Monte Aprazível-SP. Ademais,
participou da reunião ola Dr. Marcos César Minuci de Sousa, OAB/SP ne 129.397,

advogado do Denunciado. A seguir, uma vez cientificado do propósito da Comissão
Processante e prestado o compromisso legal, foi advertido de que se faltar com a
ve4dade,:fízer aÍírrnação falsa, calar ou negar a verdade incorre no crime de falso
testemúnho, nos'termos do art.'342 do Códigô. Penal, ao que passou a responder as

perguntas nos seguintes termos:
1. ,Qual o cargo o Sr. ocupa na atual Administração? Comecei como assessor de

trânsito, depois acumulou com assessoria administrativa e agora é assessor

administrativo apenas.

2.r" Todos cargos comissionados? Sim, todos aômi§ôionados.
3. Existe Lei Municipal que dispõe sobre os requisitos da investidura nestes

'cargos? Que,não se recorda da lei especificamente mas existe, pois the foi
soiicitâaà,rquando da sua posse apresentação de documentos com base na lei.

4. Foi soliôitado do Sr. quando de suá contratação alguma certidão de
distribuição de ações em seu nome? Não.

5. Foi feita alguma diligência pelo departamento de Recursos Flumanos pra
saber se existe processo em seu nome? Que eu tenha conhecimento não.
Foi advertido por alguém do Departamento Pessoal que se existisse alguma
condenação criminal ou cível o Sr. teria que se afastar? Não. Inclusive se

houvesse algum pedido de antecedentes criminais e nós, como Delegados
aposentados, teríamos que desbloquear esta informação e isso não foi feito.
O Sr. pode me relar que somente depois da nomeação do Sr. Nelson Avelar, é
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restringir a contratação de servidores públicos? Sim. Depois que ele assumiu
inseriu-se o art. 122A na Lei Orgânica para restringir a contratação de servidor
que tivesse condenação em segunda instância tanto no Execuüvo como no
Legislativo.

8. Essa emenda à Lei Orgânica alcançava a situação do Sr. Nelson Avelar e César
Spina? Alcançava, no entanto, pelo oue sei, a própria lei abria prazo de
sessenta dias para se exonerar quem estivesse nessas condições.

9. E nesse prazo os servidores foram exonerados? Sim. Foram exonerados dentro
do prazo.

10. o Sr. conhece o denunciado a quanto tempo? Nós nascemos no mesmo
tBiitrito e no mesmo ano, e logo criança se transferiram para Monte Aprazível
,ê depois para São José do Rio Preto. Portanto, o conheço praticamente desde o
nascimento.

11. O Sr. pode afirmar que ele tem condições de idoneidade moral para o
exercício do Executivo? Muita. LrcompáÍáÍel., ,

12. O Sr. conhece Jorge Mendes, o denunciante? Conheço.
13. O Sr. Jorge Mendes pertence a algum grupo político cujos interesse foram

desatendidos pelo Denunciado? Na eleição passada o Sr. Jorge Mendes Íazia
parte,de um grupo contrário ao Dr. Montoro e naquela ocasião o grupo deles
foi o vencédor das eleições. Na última'eleição;'os principais pessoas do grupo
Jorge Mendes, João Roberto Camargo,'. o próprio,,Presidente da Comissão

'' Ptocessantê o Vereador Jean Winícios; se alinharam e trabalharam junto com o
-, Dr. Montoro no mesmo grupo político,iinclusive o afual Vice-Prefeito.

14.'E teve algum fato que teria causado iompimento entre o grupo e o Prefeito?
Pelo que se publicou no jornal local e via rede social estava tudo certo que

João Roberto Camargo seria o Chefe de Gabinete et por questões que
desconheço, Camargo não foi convidadô á àssumir esta posição.

15. E o próprio Camargo afirmava isso que ocuparia esse cargo? Sim, inclusive
t',

escreveú emr matéria no jornal que estaria apto a assumir os problemas do
'i...i,r,.

Município,,. ' ",,) :,

16. Esse jornál'localé o jornal do Carlos Carrnelo? Sim.
17. Houve algum episódio com esse Sr. Carlos Carmelo dentro da prefeitura,

quanto a ter seu jornal contratado pela administração? Sim. Ele tentou ser
vencedor numa carta convite, vindo com a empresa dele e mais duas
empresas numa licitação arranjada que teria por objetivo divulgar os atos da
preÍeifura e a imagem do Prefeito.

18. Ele venceu essa licitação? Naquele momento o Dr. Montoro disse que não faria
isso e ainda the indaguei "Por que não pregão" e ele respondeu: "A minha
preocupação é com a qualidade do serviço" e eu ainda brinquei "Quem

garante que outro vencedor não faria um serviço melhor?". Quero deixar claro
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que neste momento, além do Dr. Montoro estava presente o Sr. Diego Rossini
na sala.

19. Circulou algum whatsapp, print ou notícia que se cortasse o dinheiro ele
também cortaria o apoio ao Prefeito? Não sei disse, mas o que sei é que ele
disse ao Dr. Montoro que poderia "acabar com o prefeito" conforme ouvi da
boca do Prefeito. ,:, , r ,t 

,,
2O.Há uma relacão de parentesco entre o Vice-Prefeito e pessoas ligadas à esse

grupo que agora é, opo-sição ao Prefeito Montoro? Ele é primo de um
Vereador.

21,. O Vereador Jean, Presidente da Comissão, Camargo, essas pessoas são ligadas

,,,, ?o Toninho da fábrica aqui de Monte Aprazível? Sim.
22.Há interesses desse Sr. Toninho da Fábrica que foram contrariados pelo

Prefeito? Objetivamente não sei, mas ouve-se dizer que Toninho é o maior
loteador do município com muitos imóveis teria interesse em que não se

reajustasse o IPTU.
23. Houve alguma tentativa do Prefeito Montoro d,e fazerreajustes que incidiriam
, sobre imóveis desse Sr? Sei por ouvir ,',dizer, pois na época não estava na

, assessoria,de administração.
2A.Há,,incursó- uma tentativa de se capfurar o Exevutivo através desse processo?

A,, pergun-ta foi formulada respondida;''e após, a entrada do Assessor Dr.

., André quê,orientou o Presidente a indeferir; foi indeferida pelo Presidente em
'faie da impossibilidade da testemunha dar opinião'pessoal da mesma e não
sobre fatos.

25. Dúrante o primeiro ano de governo do denunciado houve preocupação
administrativa por parte dele sobre o reequilíbrio das contas municipais? Sim,
a preocupação dele foi colocar a casa em ordem, principalmente levando em
conta as quase mil ações trabalhistas Que eiistiam envolvendo ferias dos
funcionários que foi regulamentado o gozo das férias e que diminuiu e irá
diminuir sehsivelmente as ações, porque no passado o funcionário tirava
férias se quisesse.

26.A\érn dissô, ações relativas à pregões e outras áreas? Ele exigiu e exige rigor
absoluto no setor de licitação onde fudo é comprado por pregão com
raríssimas exceções e determinou também rigor absoluto no setor de compras,
onde nada é comprado sem, no mínimo, três cotações e mediante requisição
expedida pelo setor de compras.

Z7.Esse comportamento prejudicou outras áreas nesse primeiro ano de
administração e qual a perspectiva para os anos seguintes? Eu entendo que o
Prefeito é escravo da legislação e para cumprir a lei à risca tudo atrasa e neste
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ano a Administração será muito visível inclusive com breves recapes por toda
cidade.

28. O Dr. Agradece a participação e questiona se a Comissão Processante tem
alguma pergunta.

O Presidente pergunta se ele tem conhecimento de um ofício protocolado pelo
Vereador Ailto Faria em meados de oufubro, dizendo que a contratação do Sr.
Nelson Avelar seria irregular? Tomei conhecimentó,do fato pela imprensa.

A. Se tem conhecimento ,de uma reunião em oufubro feita pelo Vereador
Donaldo Paiola e o Assessor André,'Faria para advertí-lo sobre a contratação
do mesmo? Se essa reuniãô ocorreu estou sabendo neste momento.

B..,,Seitem conhecimento se o Dr. Montoro disse em reunião que consultou o Dr.
' ',Baldin sobre a regularidade da contratação? Se não sabia da reunião que teve

aqui não tem como saber disso. 
,:,

C. Se tem conhecimento que o Vereador Dr. Paiola deu uma entrevista ao
I jornalista Carlos Camelo que após á réunião iria exonerar o Sr. Nelson Avelar?

Não se recorda de ter visto isso em jornal e ressalta que ficou
aproximadamente três semanas sem receber o jornal, que sua casa estava em

i obras e várias edições se perderam.
D. Qual a participação que teve na contratação dos Srs. Nelson Avellar e César

Spina? Nenhurna
Por fim foi-lhe perguntado se desejava reüficar; aduzir ou esclarecer qualquer tópico
de suas.declarações, tendo respondido que não. NADA MAIS, lido e achado
conforme, este termo segue assinado pela testemunha, membros da Comissão e

advogado do Indiciado.
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NILO CESAR DE SOUZA
Membro
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COMISSÃO PROCESSANTE

r Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
Dr. Nelson Luiz Aranjues Montoro

TERMO DE DEPOIMENTO

Aos dez dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às dez horas e cinco minutos, na
sala de reuniões da Câmara Municip al, localizada no andar térreo do prédio sito à

Éraça São João nq L6L, nesta cidade àe Monte Aprazíuell, Estado de São Paulo, onde
se achavam presentes os componentes da Cornissão Processante abaixo assinados,
compareceu Osvaldo de Jesus Fantasia r pàtà prestar seu depoimento, tendo sido
arrolada pelo Denunciado, dizendo inicialmente ser natural de Monte Aprazível,
nascido aos 03 de agosto de 1968, filho de Roque'Fantasia Siriaco e Aparecida Garcia
Siriaco cásado, pàrtador da Cédula de ldentidade - RG na 19.1,61,.782-9 SSP-SP, e

insciito no CPF/MF sob ne 070.455.338-45, funcionário público estadual, agente de
segúraíça penitenciária, residente e domiciliado Rua Sebastião Sales Teixeira, 182,

Jardim São los{ Monte Aprazível-SP. Ademais, participou da reunião olaDr. Marcos
César Minuci de Sousa, OAB/SP ne 129.397,' ad.vogado do Denunciado. A seguir, uma
vez cientificado do propósito da Comissão ProÇessante e prestado o compromisso
legaf foi advertido de que se faltar com a verdade, fizer afirrnação fa1sa, calar ou
negar,,à verdade incorre no crime de falso testemunho, nos termos do art. 342 do
Código Penaf ao que passou a responder as pér§untas nos seguintes termos:

1. O Sr. conhece o Prefeito Montoro a quanto tempo? Moro aq;j jâ faz quarenta e

cinco anos e o conheço de muitos anos e inclusive já fui paciente dele como
muitos aqui da cidade.

2. O Dr. Montoro Íez a carreira dele na política ou medicina? Ele tem uma
carreira belíssima, e o digo como cidadão de Monte Aprazível, que ele como
bom médico ele logo constatou esse problema e até nem poderia estar aqui
hoje se não Íosse por ele, e ressalto que ele foi um dos únicos médicos que se

dispôs a atender o povo pelo serviço pelo SUS, porque na época era uma
carência grande de médico e se ele não tivesse trabalhado não sei se teria outro
médico, e o reconheço então como excelente médico e pelos serviços prestados

\Y'
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O Sr. chegou a conversar com vereadores ou os fiéis da sua igreja sobre este

Processo de cassação? Eu como Pastor e membro do conselho de pastores,
pensamos que seria o melhor pra cidade no momento e essa transição poderia
prejudicar a cidade, no caso, tirar um prefeito e colocar outro no lugar, e na
verdade como cristãos não somos partidários, só queremos o melhor pra
cidade, e sabemos que este primeiro ano é muito difícil, mas agora irá entrar
muita verba pra Monte Aprazível, e o segundo ano se estaria progredindo na
parte estrutural e a verdade é que,a cidade precisa é de verba e não de
discussão política ou rivalidade e qualquer mudança irá impedir essa verba,
paralisando a cidade por mais'um âno. Nesse consenso, nós amamos Monte
Aprazível e o melhor seria a união da Cârnara com o Prefeito.
O Senhor disse sotre a riÍalidade política. Aqui o Sr. vê essa rivalidade neste
processo de cassação? Sim.
O Senhor chegou a conversar com os Vereadores sobre essa questão, de Íazer
cessar a rivalidade? Sim, nós abordamos esta questão.
Coú quais Vereâdores o Sr. conversou especificamente? Com o Vereador Jean,
com o Vereador Danilo.
O Prefeito Montoro tem condições morais e políticas de continuar à frente da
Préfeitura de Monte Aprazível? Com éertezi. Ele é homem trabalhador e está
dedicando,:,,rsua vida para a Adminisiraçào.da cidade e nós como cidadãos

':.....ltemosque1ápoiaretrabalharjunto.
Encerradas as perguntas pelo Dr. Minuci,.ó Presidente formulou as seguintes
perguntas:
A. O Senhor conhece o Sr. Nelson Avelar e o Dr. César Spina? Conhece sim,

como cidadão, mas que não tem contato com os mesmos.
B. O que o Sr. sabe sobre a contratação dos Srs Nelson Avelar e o Dr. César

Spina? Não tem conhecimento a respeito.
C. Qual a participação que teve na contratação dos Srs. Nelson Avellar e César

Spina? Nenhuma
D. O Senhof tem conhecimento se o Sr. Nelson Avelar jáÍoipreso numa operação

realizadasobre a Prefeitura anos atrâs? Não tenho conhecimento.
Por fim foi-lhe perguntado se desejava retificar, adszir ou esclarecer qualquer tópico
de suas declarações, tendo respondido que gostaria de falar que não somente ele mas
as pessoas falam nas ruas, a Câmara dos Vereadores são uma das melhores dos
últimos tempos e o Povo soube votar, crê que os Vereadores saberáo Íazer o
julgamento justo, sem partidarismo ou interesses pessoais e sim em busca da
Verdade na consciência da razão, pelo bem da cidade e que Íará a cidade crescer.
NADA MAIS, lido e achado conforme, este termo segue assinado pela testemunha,

4.

5.
",,: .

6.

Z,
membros da Comissão e advogado do Indicia q*
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OAB/SP ne 129.397

JEAN VI S VIEIRA
dente

\--- I-J.--...=
Dr. Marcos Çsar Minuci de Sousa

Depoente

LO CESAR DE SOUZA
Membro
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conarssÃo PRocESSANTE

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
Dr. Nelson Luiz Aranjues Montoro

TERM-O DE DEPOIMENTO
_ ,,..,-' ."''i

Aos dez dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às dez horas e trinta e um
minutos, na sala de reuniões da Câmara Municipal, Iocalizada no andar térreo do
prédio sito à Praça São João ne 1.61., nesta cidade de Monte Aprazível, Estado de São
Paulo, onde se achavam presentes os componentes da Comissão Processante abaixo
assinados, compareceu Vera Nilce Regiani :PereiJa, para prestar seu depoimento,
tendo sido arrolada pelo Denunciado, dizendo inicialmente ser natural de São José
dorRio Preto, nascido 21 dejunho de L953,'filho de Antonio Regiani e Adélia Fabretti
Regiani, separada, portadora da Cédula de Identidade - RG ne 7.637.477-4 SSP-SR e
inscrita no CPF/MF sob ne 01.8.944.-1.88-75, prôfessora, residente e domiciliada na Rua
Monteiro Lobato 566, Centro, Monte AprazívellSP. Ademais, participou da reunião
ola Dr. Marcos Cesar Minuci de Sousa, OAB/SP,'fler,129.397, advogado do
Denunciado. A seguir, uma vez cientificado do propósito da Comissão Processante e

prestádo o compromisso legal, foi advertido de que se faltar com a verdade, fizer
afirmação falsa calar ou negar a verdade incorre no crime de falso testemunho, nos
termos do art. 342 do Código Penal, ao que passou a responder as perguntas nos
seguintes termos:

1. A Sra. conhece o Prefeito Montoro a quanto tempo? Conheço o Dr. Montoro

,,,, ,1,&dâ'solteiro, quando era médico do intestino, próximo à Padaria São Judas
'"',.',,, Tadeu. Montoro é um homem trabalhador, que trabalha de segunda à

domingo, de muito cedo, das cinco ou seis horas da manhã até as dez e meia
da noite. Eu chegava da faculdade depois da dez horas da noite e a clínica
ainda estava acesa. No hospital, ele estava lá de sábado e domingo e a

população preferia esses dias, pois gostava de ser atendida por ele. Montoro
não trabalhava por dinheiro, sendo que muitas vezes consultou sem
preocupação de ganho ou independente da pessoa, que ajudou seu pai mesmo
sem lhe conhecer na época.

2. O Dr. Montoro Íez a carreira dele na política ou medicina? Um medico
trabalhador, é assim que o reconheço.

3. A Sra. preside uma entidade aqui em Monte, que é a APAE, e qual a relaçãq
dessa entidade com a Administração? Eu sou Diretora da APAE de Monte \
Aprazível jâ faz mais de trigLav -quma'ru"-N
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trabalhos pra quem dela precisa. E o ano passado as oSC demoraram um
pouco pra receber as parcerias devido a que foi implantada a Lei 13019114 e
como foi o primeiro ano de implantação demorou um pouco para os estudos
necessários, e depois de concluído veio tudo certo, todos os pagamentos foram
feitos com regularidade e essa demora inicial eu atribuo à implantação da Lei.
Durante essa fase conturbada teve algum grupo político que instigou a APAE
a se insurgir contra a Adrninistiação?,Sim,teve,,e nessa mesma sala vieram.
Quem compunha esse grupo e lhe chamou? Os funcionários queriam receber e
como não tinha dinheiro p ara pagá-los, ainda não tinha sido feitas as parcerias
e por isso o dinheiro não estava entrando, mas eu não tinha pago dãzembro,
décimo terceiro e férias desde o preÍeito anterior, pois o prefeito anterior não
pagava corletamente. Assim os funcionários encerraram 2016 com essa
pendência.lr Ai sem dinheiro, não tiveram a paciência de esperar o dia
adequado.

Quem the procurou insatisfeito? Uma funcionária procurou o Vice-Prefeito,
que marcou uma reunião aqui na Càmara, com participação dos funcionários
da entidade, Vereadores sobre os quais não se recorda, o Vice-Prefeito Márcio
Miguel e a primeira dama Rita. Não sabendo informar quem insuflou os
funcionáriôs à entrarem em greve. ,

A Administração, além de regulartzaros''pagamentos, trouxe melhorias à

APAE? No começo do governo do Dr. Montoro, depois desse atraso
decorrente da implementação da Lei, não tive mais atrasos, e a escola de
educação especial tem direito:à tudo que qualquer escola tem, inclusive
merenda e ele foi o primeiro PreÍeito que aceitou e entendeu esse direito à

merenda, implementando a merenda.,, Jr.to com a merenda vem o
acompanhamento da nutricionista, que coú a doação da merenda passou a ser
acompanhada por esta profissional.

O Presidente adverte o Dr. Minucci quê se aontinuar Íazendo perguntas alheias
ao'pÍocesso estas serão indeferidas, ao que;o Dr.::Minucci pede consignar que as

perguntas são relevantes e absolutamente pertinentes dado o caráter jurídico e

político do julgamento, e que não tem mái§ pergüntas a serem formuladas.
Da parte da Comissão Processante, o Presidente formulou as seguintes perguntas:
A. A Senhora conhece o Sr. Nelson Avelar e o Dr. Spina? O Dr. Spina não, nunca

ouviu f.alar. O Nelson conhece, sabe identificar quem é, embora não tenha
relação de amizade.

B. Como Assessor público, a Sra. tem conhecimento se ele jâ foi condenado pela

Justiça alguma vez? Sirr., pelos jornais, mas não sabe os procedimentos de

contratação e quem fez, tendo apenas o conhecimento social comum sobre o

6.

mesmo.
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Por fim foi-lhe perguntado se desejava retificar, aduzir ou esclarecer qualquer tópico
de suas declarações, tendo respondido que não tem envolvimento político e não tem
conhecimento sobre isso, que foi vizinha do Denunciado e tem uma imagem dele de
homem trabalhador, cumpridor dos seus deveres e generoso. NADA MAIS, lido e

Dr. Marcos Cébar Mifiuci de Sousa
( . I \..

OAB/SP na 129.397

ANILO CESAR DE SOUZA

achado conforme, este termo segue assinado pela testemunh4 membros da
do

IEAN
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COIVUSSÃO PROCESSANTE

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
Dr. Nelson Luiz Aranjues Montoro

TERMO DE DEPOIMENTO

Aos dez dias do mês de abril de dois mil e dêzoito, às onze horas e um minuto, na
sala, de reuniões da Câmara Municip al, localizada no andar térreo do prédio sito à
Praça 55s loão na ').67, nesta cidade de Monte Apraztvel, Estado de São Paulo, onde
se achaÍam presentes os componentes da Comissão Processante abaixo assinados,
compareceu Diogo Martins Arruda, para prê§tar seu depoimento, tendo sido
atrolada pelo Denunciado, dizendo inicialmente ser nafural de Tabapuã, nascido 04

de junho de 1962, filho de José Martins Arruda e Dolores Parra Martins Arruda
casàdo, portador da Cédula de Identidade - RG ne 1.2.534.304-8 SSP-SP, e inscrito no
CPF[\4F sob nq 062.356.788-19, técnico em agropecuária, residente e domiciliado na
Rua Vinte e seis de Maio 27, Centro, Monté Aprazíve1-SP. Ademais, participou da
reunião ola Dr. Marcos César Minuci de Sousa; OAB/SP ne 129.397, advogado do
Denunciàdo. A seguir, uma vez cientificado do propósito da Comissão Processante e

pr"itudo'o compromisso legal, foi advertido de que se faltar com a verd.ad.e, fizer
afirmação falsa, calar ou negar a verdade incorre no crime de falso testemunho, nos ,/4
termos do art. 342 d,o Código Penal, ao que passou a responder as perguntas nos I
seguintes termos:

1,. O Sr. conhece o PreÍeito Montoro a quanto tempo? Conheço a vinte e quatro
anos, somos vizinhos de propriedade, empestamos implementos um para o
outro.

2. O Dr. Montoro Íeza carreira dele na políticá ou medicina? Conheço ele pela
..'.,."'

3. O que o Sr. pode dizer da idoneidade moral do Dr. Montoro? Como vizinho
nenhum problema nunca e como médico trabalhava sábado, domingo e

quando precisasse.

4. O Dr. Montoro, que o Sr. conhece a vinte quatro anot o Sr. acredita ter
idoneidade moral para continuar à frente da Administração de Monte
Aprazível? Acredito que sim.

5. Ele chegou a conversar com o Sr. alguma vez sobre dificuldades de sua

gestão? Que pegou a prefeitura com sérias dificuldades e que verbas não

vinham por pendências na documentação, e que só não estava tapando os

Denunciado:

buracos'\r"**t)y ue de agora em diante teria muitas
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emendas e verbas pra ser recebidas, e já daqui a vinte dias ja começa a mudar
a cara da cidade.

6. O Denunciado chegou a conversar com o Sr. sobre dificuldade de

relacionamento com os Vereadores? Comentou que gostaria, mas tem também
dificuldades de atender a todos os Vereadores, e essa dificuldade cria
obstáculo de relacionamento que são resolvidos da melhor maneira que pode.

O Dr. Minuci afirma não:teÍ mais nenhuma questão, e da parte da Comissão
Processante, o Presidente formulou as seguintes perguntas:
A. O Sr. conhece o Nelson Avelar e o Dr, César Spina? Quanto ao Sr. Nelson

Avelar o conhece de vista, que quando vinha à prefeitura conversava com ele
' mas não tem relação de amizade. Quanto a César Spina não o conhece.

B. O que o Sr, sabe sobre a contratação do Sr. Nelson Avelar ou César Spina?
Ficou sabendo sobre o jornal que tinha problemas com a ]ustiç4 nada mais.

C. Qual a função que desempenha na óidade? Que é Presidente do Sindicato

,, ", Rúral. r"'rr'" :: '

pà. iiin foi-lhe perguntado se desejava retificar, aduzirou esclarecer qualquer tópico
de suas declarações, tendo respondido que não. NADA MAIS, lido e achado
conforme, este termo segue assinado pela testemunha, membros da Comissão e

advogado do Indiciado.

JEAN

4
Depoente

./

,../

Marcos César Minuci de Sousa

OAB/SP ne 129.397

-/.

Relator

ILO CESAR DE SOUZA
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courssÃo pRocESSANTE

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
Dr. Nelson Luiz Aranjues Montoro

TERMO'DE DEPOIMENTO

Aos dêz dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às onze horas e dezoito minutos,
na sala,dê reuniões da Câmara Municipal, Iocalizàd,a no andar térreo do prédio sito à
Praça São João ne 167, nesta cidade de Monte Aprazível, Estado de São Paulo, onde
se achavam Presentes os componentes da Comissão Processante abaixo assinados,
comPareceu Luiz Carlos Sidinani, para prestar seu depoimento, tendo sido arrolado
pe.lo,,Denunciado, dizendo inicialmente ser natural de Monte Aprazíve!, nascido 12
de abril de 1962, filho de Espiridião Sidinani Fitho e Luiza Garcia Sidinani,
divórciado, portador da Cédula de Identidade .-RG ne 9.756.182-4 SSP-SP, e inscrito
no CPF/MF sob ne 025.859.708-92, farmacêutico; residente e domiciliado na Rua da
Saudade 613,Centro, Monte Aprazível-SP. Ademais, participou da reunião ola Dr.
Marcos César Mirmci de Sousa, OAB/SP na 129.397', advogado do Denunciado. A
seguir, uma vez cientificado do propósito da Comissão Processante e prestado o
comprornisso legaf foi advertido de que se faltar com a verdade, fizer afirmação
falsa, calar ou negar a verdade incorre no crime de falso testemunho, nos termos do
art. 342 do Código Penaf ao que passou a responder as perguntas nos seguintes
termos:

1. Qual o cargo que o Sr. ocupa na Administração? Que é farmacêutico efetivo e

..,]]ocuPacargodeAssessordeSaúde.
2. Tanto da vez quando o Sr. tomou posse como efetivo, como agora

comissionado, o Departamento de Recursos Flumanos pediu documentos pra
Íazér' essa contratação. Ele se baseou em alguma lei? Quando efetivo, me
pediram carteira de vacinação, carteira de trabalho e enfim, um checklist dos
documentos necessários. Já quando fui chamado como Assessor, nada.

3. Esse checklist foi exigido por quem? Pelo Departamento de Pessoal.
4. Foi fundamentado esse pedido em alguma Lei? Quando efetivo sim, mas em

primeiro de novembro, como assessor da Saúde, não.
5. Foi pedido ao Sr. em alguma ocasião alguma certidão de Processos em seu

de Assessor? Não,nome para que pudesse exercer o carso efetivo ou

Denunciado:

mesmo o

q
nunca me foi pedido.

/
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!



0ü0344
cÂuieRA MUNIctpAL DE MoNTE Apnnzível

Praça São Joã0, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17l. 327 5-17 35 I 327 5-27 11

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br
CNPJ 51.848.49710001-33 - MonteAprazível- Estado de São Paulo

6. O Sr. sabe se o Departamento de Pessoal fez alguma diligência ou sindicância
junto ao Fórum pra saber se existia algum processo contra o Sr. para que
pudesse ocupar o cargo? Não que tenha conhecimento.

7. Em algum momento the foi dito que se tivesse condenação cível ou criminal o
Sr. não poderia ocupar o cargo? Não, ninguém me disse nada nesse sentido.

8. Sabe dizer se nas administrações anteriores havia necessidade de provar
idoneidade moral pra §er contratado? Não, nunca ouvi falar, inclusive
trabalhei em outras gestões até como pregoeiro e nunca ouvi falar nada.

9. O Sr. sabe dizer se foi depois da nomeação do Assessor Nelson Avelar que
houve iniciativa da,Câmára para modificar a Lei com novos requisitos pra

, restringir a contratação? Ouvi dizer que foi criado, inclusive por uma
' iniciativa apelidada de Lei Paiola, que o requisito era não ser condenado em

segunda in§tância e se tivesse condenação seria mandado embora em sessenta
dias.

10. E isso tudo depois do Nelson Avelar ter sido nomeado? Sim, eu já estava na
, âss€ssoria e ele Íoi admitido antes do que eu.

11, O Sr. sabe dizer se o Sr. Nelson Avelar e também o César Spina foram
exonerados:dentro desses sessenta dias de prazo concedidos pela Lei? Sim, sei
que Íoi dentro desse prazo. Não sei quantos dias ao certo mas foi no prazo

::dado pela Lei.
12. Saberi a diier se neste ano de 2018 essa mesma êmenda voltou pra ser
"::' discutida na Câmara Municipal? ouvi dizer que sim, embora não saiba

detalhes.
13. Saberia indicar a razão do tema ter retomado para ser deliberado pela

Câmara? Ouvi falar que foi pra Íazer alguma correção ou coisa desse tipo.
1,4. O'Sr. conhece o Denunciado a quanto tempo? Mais ou menos trinta e cinco

:ànos, época em que ele terminou a faculdàdê e ele tratou de uma tia minha
quê Íoi acometida de um câncer e nessa ocasião estreitamos amizade.

15. Nessa época ele tinha participação política? Não. Só médico. Ele começou sua
carreira política em2012 quando foi candidato derrotado e eu fui candidato a
Vereador do seu lado.

16. O Sr. conhece o denunciante Jorge Mendes? Sim. Desde criança, pois ambos
somos nascidos aqui.

17. Quando o Montoro começou sua trajetória política Jorge Mendes Íazia parte
do grupo de apoio? Somente nestas últimas eleições de 20-1.6 que passaram a
pertencer ao mesmo grupo político. Camargo e Jorge eram coordenadores de
campanha.

L8. Este grupo formado por
Montoro? Sim. Logo no

Jorge e Camargo romperam politicamente com

, iâ houve esse

\,

começo, dias

I
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rompimento, mesmo eu não estando trabalhando como Assessor tomei
conhecimento pelo râdro,jornal e redes sociais.

19. Que fato teria levado a esse rompimento? Soube que foi pela intenção desse
grupo/ Jorge e Camargo, de dominar a Administração vindoura.

20. O Sr. chegou a ler no jornal que Camargo estaria preparado para resolver os
problemas do município? sim, no. jornal Yoz Regional, em matéria de
aproximadamente meia página, ünhá foto,de, Camargo com dedo em riste
afirmando estar preparado para assumir os problemas de Monte Aprazíve1.
Nessa oportunidade ele tinha expectâtivà de ser nomeado Chefe de Gabinete
em conversas de bastidores.

21.p631"tiórmente a isso, o Sr. ouviu algum áudio divulgado? No dia da eleição
óúvi àsse áudio falando que "Nós pã" 

" 
nós tira" que me pareceu a voz do

Camargo.
22. Esse jornal a que o Sr. se refere, quem é o responsável por ele? O proprietário e

dirigente é o Caflos Carmelo.
23. Este Sr. Carmelo teve na prefeitura exigindo ser contratado pelo município? Se

ele esteve nessa época eu ainda náo f.azia parte da Administração. Quando
entrei ele já estava rompido com o Prefeito.

24. O que significa esse rompimento? Você sabe quando o jornal é imparcial, e

,,l,loj" se notá que ele é contra a Adminishação em razão das matérias que são
divulgadas.

2S';'Ó Primeiro ano de governo do Dr. Montoro ele teve dificuldades de ordem
financeira ou administrativa? Eu acompanhei a administração do meio do ano
em diante e como sou funcionário soube que encontrou dificuldades grandes,
por nomeações de pessoas sem experiência até que peguem o fio da meada, e

foi isso que ele encontrou no primeiro ano.
26. Quais as expectativas de agora em diante? Está fluindo melhor. Em 2017

gastamos 28% quando éramos obrigados a gastar 75%. Hoje, falo com
propriedade que o Dr. Montoro em suas viagens inÍindáveis em São Paulo e

Bra§íIia, na área da saúde, estamos com depósitos na conta para compra de
ambulância de trezentos e setenta mil e temos para custeio e reformas de
prédio e material de consumo mais seiscentos e cinquenta mif sendo que
trezentos e cinquenta mil já depositados em conta e kezentos mil aguardando
depósito mas empenhados. Isso não em ordem cronológica, no final do ano
passamos o serviço de atenção básica de subvenção para compra de serviço,
quando formalizamos um contrato comercial de duzentos e quarenta e cinco
mil mensais, pagos até o décimo dia útil após a entrega da nota fiscal. Houve
contratação de médico, que passou a ser feita não por subvenção mas por
compra de serviço através de sendo que devemos

,"/v A JYT,

licita



tn .\-J 0ú0G46
/,

cÂuinRA MUNrcrpAL DE luonÍrE Apnnzível
Praça São Joã0, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17l. 327 5-17 35 I 327 5-27 11

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br
CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

economizar por ano, só nesta mudança de modalidade de contratação dos
médicos em torno de duzentos e vinte mil reais.

27. Resumindo, no primeiro ano de governo foi de dificuldade mas de exkema
austeridade? Sim. Doravante as coisas vão melhorar, e ressalto que estamos
cumprindo as condenações judiciais de fornecimento de medicamentos e

fisioterapia além de outros serviços, por volta de sessenta a setenta mil reais
por mês.

28. Houve diÍiculdade do prefeito no trato com os vereadores? Noto que há
alguma resistência de alguns vereador,es,,contra o prefeito, não todos.

O Dr, Minuciafirma não ter mais neúuma rqúestão, e da parte da Comissão
Prôceôsante, o Presidente forrnulou as seguintes perguntas:
A. O Sr. conhece o Nelson Avelar e o Dr. César Spina? Conheço os dois.
B. O Sr. tem conhecimento que Nelson Avelar foi condenado pela ]ustiça? Tomei

conhecimento pelos jornais depois da exoneração, mas não vi nenhum

C. O que o Sr. sabe sobre a contratação de Nelson Avelar e o Dr. César Spina?

Quando entrei já tinha trabalhado com ele (Nelson) na Administração
Wanderley Sant'anna e agora nessa, gestão trabalhei com o Dr. Spina. E

confesso qúe Íazem falta na Administraçáo, embasando com informações

' corretas e úteis no cotidiano do trabalho;,'tânto Nelson Avelar como Dr. César.
O. Qual sua participação- na contratação de Nelson Avelar ou Dr. César Spina?

Nenhuma, pois quando entrei como Assessor eles já estavam contratados.
E. O Sr. teve conhecimento em meados de outubro de ofício do Vereador Ailto

Faria alertando sobre a irregularidade da Contratação de Nelson Avelar? Não
tive conhecimento, pois trabalhava no Posto de Saúde.

F. Como funcionário público o Sr. teve conhecimento de reunião com o Assessor
Dr. André Faria e o Vereador Donaldo P-aiôIa com o Prefeito para adverti-lo
sobre esta contratação? Não. Não tivê.

G. O Sr. teve conhecimento que o Montoro, ,apos reunião na Câmara consultou o
Dr. Baldin e esse lhe disse que a contratação era irregular? Não. Nunca
comentaram nada disso comigo.

H. O Sr. teve conhecimento que o Vereador Paiola disse em entrevista ao jornal A
Voz Regional que o Dr. Montoro iria exonerar Nelson Avelar? Não soube.

I. O Sr. sabe dizer se Nelson Avelar jâ Íoi preso em operação realizada na
Prefeitura anos atrás? Sim, disso eu tive conhecimento.

Por fim foi-lhe perguntado se desejava retificar, adrzir ou esclarecer qualquer tópico
de suas declarações, tendo respondido que gostaria de acrescentar que já trabalhou
com Wanderley Sant'anna, Mauro Pascoalão e agora está trabalhando com Dr.
Montoro e ressaltar a administração do Dr. Montoro pela boa vontade, pela garracomaAdminisrraçáo'"""Ç 

q- 
r- Yl,
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manhã ou próximo à meia noite para saber dos serviços. Hoje tenho minha sala no

Centro de Saúde e quase todos os dias venho à prefeitura, saindo por volta das oito
horas da noite, sem cansaço nem preguiça, mas com boa vontade, e eu nestes meus

cinquenta e seis anos de vida conheço quem seja trabalhador igual, mas não conheço

quem seja mais trabalhador que Dr. Montoro. NADA MAIS,lido e achado conforme,

este termo segue assinado pela,testemunha, membros da Comissão e advogado do

Indiciado.

OAB/SP ne 129.397

JEAN OS VIEIRA
idente

CÂuinRA MUNICIPAL DE MONTE APRAZíVEL

/ -,2PATOLA DANILO CESAR DE SOUZA
bro

--'-7
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COMISSÃO PROCESSANTE

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
Dr. Nelson Luiz Aranjues Montoro

,, r TERMO DE DEPOIMENTO

Aos dez dias do mês de abril de,dôis mil e'dezoito, às doze horas e nove minutos, na

sala de reuniões da Câmara Municip al, localizada no andar térreo do prédio sito à

Praça São João ne 1-6L, nesta cidade de Monte Aprazível, Estado de São Paulo, onde

se aúavam presentes os componentes da Comissão Processante abaixo assinados,

compareceu Diego Santos Rossint para prestar §eu depoimento, tendo sido arrolado
pelo Denunciado, dizendo inicialmente ser natural de Monte Aprazível, nascido 29

de março de 1990, filho de ]osé Carlos Rossini e Marlene Ochoa dos Santos Rossini,

caqádo,iÉo.,u4sr da Céduta de Identidade - RG na 46.179.826-8 SSP-SP, e inscrito no
CPFMF sob nq 382.349.848-70, funcionário público municipaf residente e

domiciliado na Rua Flausino Maciel de Almeida 36, bairro Campo Belo, Monte
Aprazível-SP. Ademais, participou da reunião ola Dr. Marcos César Minuci de

Sousa, OAB/SP ne 129.397, advogado do Denunciado. A seguir, uma vez cientificado
do propósito da Comissão Processante e prestadô o'compromisso legaf foi adverüdo
de que se faltar com a verdade, fizer afirrnação falsa, calar ou negar a verdade incorre
no crime de falso testemunho, nos termos do art. 342 do Código Penal, ao que passou

a responder as perguntas nos seguintes termos:
1,. Qual o cargo que ô Sr. ofllpa na Administração? Sou responsável pela setor de

licitações, acumulando a função de pregoeiro e presidente da Comissão de

Licitação' 
;,,,,,,,

2. Quanto o Sr. foi contratado o Departamento de Recursos Flumanos pediu
documentoÀ prá fáz.er essa contratação. EIê §ê baseou em alguma lei? Sim, tem

""até um checklist que nos é entregue onde consta o que é necessário, que é o
que a Lei exige.

3. Foi pedido ao Sr. certidão de processos civis ou criminais em seu nome Para
que pudesse ser nomeado? Não, nunca me foi solicitado.

4. O Sr. sabe se o Departamento de Pessoal fez alguma diligência ou sindicância
junto ao Fórum pra saber se existia algum processo contra o Sr.? Não, nenhum

tipo de investigação de vida pregressa.

5. Em algum momento the foi dito que se tivesse condenação cível ou criminal o
Sr. perderia o cargo? Em momento algum.

6. O Sr. sabe dizer se foi depois da nomeação do Assessor Nelson
houve iniciativa da Câmara para modificar a Lei Orgânica

Avelar que

requisitos pra restringir a contratação? Com cetteza.
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Sabe dizer se essa lei referida é a chamada Lei Paiola? Sim.
O Sr. sabe dizer se essa modificação foi aprovada após a nomeação de Nelson
Avelar e César Spina? Sim, a nomeação de Nelson Avelar foi em outubro, a de
César Spina foi antes, e a Lei é, salvo engano, foi publicada em dezembro ou
janeiro, posterior à contratação dos dois.
Saberia dizer se a Lei estabelecia um período para exoneração de quem não
cumprisse esses requisitos? Sim, dava,i o prazo de sessenta dias para
exoneração dos servidores enquadrados no corpo da Lei.

10. O Sr. sabe dizer se o Sr. Nelson Avelar e também o César Spina foram
exonerados dentro desses sessenta dias de pÍazo concedidos pela Lei? Sim,
houve a exoneração dos dois Assessores nesse período.

11. Saberia dizer se neste ãno de 2018 essa mesma matéria voltou pra ser

discutida na Câmara Municipal? Sim,, a Lei Orgânica foi modificada
novamente e publicada num momento posterior.

T2.É,:amesmà Léi? Sim, é a mesma lei. Houve a correção da Lei por ter artigos ou
incisos discriminados de forma errada, e depois teve nova tramitação da
emenda com novo processo legislativo.

13. O Sr. conhece o Denunciado há quanto tempo? Eu conheço praticamente a

vinte e oito anot pois nasci de suas mãos. E a aproximadamente dez ou oito
anos passei á ser paciente fixo dele, que sempre atendeu nossa família inteira.

L4. Nessa época ele tinhà participação política? Simplesmente médico, na época

nem se falava nele comor político, apenas Dr. Montoro médico da farnília,
enveredando pela potítica há pouco tempo.

15. O Sr. conhece o denunciante Jorge Mende§? Conheço.

16. Pode dizer se Jorge Mendes Íaz parte do grupo político do Prefeito e

, po§teriormente rompeu com seu apoio? Durante a campanhaÍizeramparte do
mesmo grupo, mas posteriormente o grupo rompeu com o prefeito e sei

também que ele é ex-vereador e Íazia grarrde número de denúncias para

tumultuar o ambiente administrativo, Era também do grupo do prefeito
anterior Mauro Pascoalão e rompeu támbém, agindo da mesma maneira,

fazendo denúncias, atrapalhando o ahdamento da gestão.

17. Este grupo formado por Jorge e mais quem? Jorge Mendes, o Vice-Prefeito
Márcio Miguel, o provedor da Santa Casa Camargo e esse grupo rompeu com

a Administração.
18. Que fato teria levado a esse rompimento? O Motivo do rompimento acredito

-F_ -.ô .,
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19. O Sr. chegou a ler no jornal a entrevista do Camargo em que dizia que estava

pronto para resolver os problemas do município? Sim. Em meados

7.

8.

Lo do Carlo\!

x*Y
dezembro de 201,6, ainda na fase de transição, saiu
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Carmelo entrevista de página inteira com Camargo afirmando que estava
preparado para assumir os problemas da cidade.

20. Nessa entrevista ele disse qual cargo ocuparia na Administração? Sim. Na
matéria consta que como coordenador da campanha escolheria ser Chefe de

Gabinete.
21.Ele assumiu esse cargo? Não. Ser.r-ranas depois foi eleito provedor da Santa

Casa e posteriormente à,póSse''do Prefeito,não assumiu o cargo de Chefe de

22. A partir desse momentg Camargo e seu grupo começaram a se opor ao
,'' PrêÍêito? Sim, a partir de então não veio mais à prefeitur4 e passado um
I teàpo nem mesmo o Vice-Prefeito passou a freqüentar o prédio da prefeitura,
inclusive com abandono da sala.

23. Posteriormente a isso, o Sr. ouviu algum áudio do Camargo divulgado

,,i,r falando que "Nós põe e nós tira"? Sim, mesmo no dia da eleição já tinha
ouvido esse áudio, disseminado nas redes sociais.

,1A,:|'O Sr. pode informar se Carlos Carmelo se aliou a esse grupo de oposição e
: também se rebelou perante o PreÍeito Montoro? É sabido que o jornalista Íazia

' parte do grupo político que ele§eü a' chapa Montoro/Márcio e que em

Montoro, eu e Dr. Mantovani e Carmelo, quando este ofereceu os serviços de

púb1icação dos atos oficiais do município e de tratamento da imagem do
Prefeito.

25. Ofereceu de que forma? Solicitou um valor mensal, sugerindo que se fizesse

uma Carta Convite, uma modalidade praticamente abolida pelo Dr. Montoro,

26. E ele parüciparia dessa contratação com outras empresas? Ele ofereceu um
jogo de cartas marcadas, com outras empresas que ele mesmo traria, inclusive

afirmando riÀpidamente que isso sempre Íoi feito na preÍeitura e o prefeito
Montorô nãá estaria sabendo se posicionar diante dos cinco mil votos
recébidos, tudo isso na presença de todos .os presentes mencionados.

27. O que respondeu o Denunciado? Dr. Montoro sempre deixou claro que

deveríamos respeitar a Lei, e que a modalidade preferencial é o pregão,

indagado o porquê de não Íazer o pregão ao invés do convite, ao que Carmelo
respondeu que seria devido à qualidade na prestação dos serviços.

28. Ele não foi contratado então? Não. Não foi contratado.
29. A licitação para contratação do objeto foi feita? A publicação dos atos oficiais é

feita atualmente por diário eletrônico, no limite da dispensa de licitação.

30. A partir desse momento Carmelo produz notícias desabonadoras pa

Prefeito? Exatamente, a partir da negativa do Dr. Montoro, todo sábado no

Y ^ 1.-''t -/t {
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jornal passou a sair notícias negaüvas sobre a administração, ao contrário das

notícias do começo do ano quando a atitude do prefeito era elogiada.
Sabe me dizer se Jorge Mendes atua controlando Vereadores nessa Câmara? É

de conhecimento público que Jorge Mendes atua sobre um grupo político e
nesse grupo há vereadores.
Poderia me dizer quais? Aqueles que foram eleitos na chapa MontoroMárcio,
ou seja, o próprio Jeàn, piéàidente da Comissão Processante, Valcenir, que tem
parentesco com o Vice-Prefeito, Márcio Troiano e Jacó Braite, mas este se

afastou do grupo desde a eleição para presidente da Casa.

33,, Do ponto de vista da gestão municipal, 
"6 Ortt reiro ano do mandato do

,,, Denunciado como seu deu? Administrativo e financeiro, o Dr. Montoro
iôcebeu a Prefeitura desconfortável mas não desesperadora, pois tinha
dinheiro em conta mas com dívidas a saldar, de forma que sua administração
é voltada para a austeridade dos gastos, como exemplo corte de contratos

,:,,,1 desnecessários, introdução efetiva do pregão onde se deu uma economia bem
i maior de cerca de dez milhões de reais.

34. No primeiro ano de mandato houve preocupação de atender áreas

prioritárias? O foco do primeiro ano foi a área social, com aumento de

subvenção, repasse de merenda para AP-AE,,aumento da subvenção para a

Santa Casa de Misericórdia, em torno' dé'dú2êntos e quarenta e cinco mil
mensais, emprego de cento e dez mil reais mensais para contratação de

especialistas que,seria obrígação do Estado.

35. Houve melhoras para o funcionalismo? O Servidoi municipal é castigado com

a desvalorização do seu salário de 84"/", e o Prefeito Montoro já no primeiro
ano deu revisão de 6,7o/", atualizou o ticket alimentação pra duzentos reais e

corrigiu o salário aniversário.
36.'Teve mais investimentos em outras áreas? Na área da saúde investiu 22"/" ou

23"/o quandô o necessário é de 1.5% e na área da educação com uniformes

escolares, distribuição de kits no ensino inÍantil, aquisição de veículos novos

pro setor de infraestrutura e investimentos de infraestrutura de pequeno porte

como forro na estação rodoviária, pintura do ginásio de esportes e
recapeamento asfáltico no distrito de ]unqueira.

37. Qual a situação financeira do município hoje? Hoje a situação é tranqüila/ com 
11

caixa estávele permite maiores investimentos. I\

O Dr. Minuciafirma não ter mais nenhuma questão, e da parte da Comissão l\ '
Processante, o Presidente formulou as seguintes perguntas: í,}
A. O Sr. conhece o Nelson Avelar e o Dr. Cesar Spina? Conheço ambos. <]
B. O que o Sr. sabe sobre a contratação de Nelson Avelar e o Dr. César Spina? \

Nelson Avelar foi contratado como Assessor de Planejamento e Dr. César

b
dava consultoria a todos os
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Qual sua participação na contratação de Nelson Avelar ou Dr. César Spina?
Nenhuma.
Nota-se que o Sr. acompanha redes sociais, jornais e está afualizado. O Sr. tem
conhecimento que Nelson Avelar foi condenado pela Justiça? Sim, tenho
conhecimento.
O Sr. tem conhecimento que em r-neados de outubro o Vereador Ailto Faria
protocolou ofício na Prefeitura áIertando sobre a irregularidade da
contratação? Sim, tenho conhecimento.

F. O Sr. tem conhecimento de reunião com o Assessor Dr. André Faria e o
' Vereador Paiola com o Dr. Montoro para adverti-lo sobre a irregularidade

dessa contratação? Não, não tenho conhecimento.
G. O Sr. teve conhecimento que o após essa reunião o Dr. Montoro consultou o

Dr. Baldin sobre a regularidade da contratação e the foi dito que seria
irregular? Não, não tenho conhecimento.

'1,, , ,H. O,'Sr. tem conhecimento que o Vereador Paiola disse em jornal que Dr.
' ,',,,. ,.,'Montoro iria exonerar Nelson Avelar? Não §oubé disso.

Í. 'Ô Sr. sabe dizer se Nelson Avelar jâ Íoi preso em opera çáo realizada na
' ' Prefeitura anos atrás? Sim, uma prisão pieventiva ou temporária.

Por fim foi-lhe perguntado se desejava retiÍicar, aduzir ou esclarecer qualquer tópico
de suas declarações, tendo respondido que tem plena certeza que o prefeito é pessoa
íntegr4 sensata e pautadá pelos princípios éticos e morais, assim como o Vice-
Prefeito também é, tendo se destacado como Vereador na legislatura anterior e que o
julgamentolla capacidade administrativa não é, por este processo e sim, no futuro,
pelo Po urnas. NADA MAIS, lido e achado conÍorme, este termo segue
assinado testemunha, membros da Comissão e advogado do Indiciado.
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Dr. Marcos CésaríMinüci de Sô
OAB/SP ne 129.397
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