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Inquérito Parlamentar nº 01/2017 

Assunto: Apurar eventual pagamento indevido de horas extras a funcionários da 
CODESAN e possível omissão da direção da empresa para apuração dos fatos. 

 

 

RELATÓRIO FINAL  

 

Egrégia Câmara Municipal 

Colendo Plenário 

Nobres Edis 

      

 

Cuida-se de inquérito parlamentar instaurado para apurar 
eventual pagamento indevido de horas extras a funcionários da CODESAN e 
possível omissão da direção da empresa para apuração dos fatos. 

A presente Comissão Parlamentar de Inquérito foi criada 
em 23 de outubro de 2017 mediante requerimento fundamentado de um terço dos 
membros da Câmara Municipal (fls. 01/02), o qual foi lido na 19ª Sessão 
Ordinária, ocorrida na mesma data. 

O Presidente da Câmara Municipal nomeou os membros 
da Comissão, por Ato próprio (Ato do Presidente nº 13, de 31 de outubro de 
2017), após indicação das lideranças partidárias (fls. 03/07). 

Composta a Comissão Parlamentar de Inquérito, seus 
membros elegeram o Presidente e o Relator (fls. 08). 

Em 1º de novembro de 2017, iniciaram-se os trabalhos, 
com as determinações de fls. 09/10. Ao seu fim, o presente Inquérito Parlamentar 
produziu e analisou cerca de 20 mil folhas de material. 

Este Relatório Final é composto de seis partes, a saber: I) 
Exposição dos Fatos Submetidos à Apuração; II) Sumário do Material Coletado; 
III) Exposição das Provas Colhidas; IV) Conclusão sobre a Existência dos Fatos; 
V) Conclusão sobre a Autoria dos Fatos; VI) Recomendações. 
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I – Exposição dos Fatos Submetidos à Apuração 

A motivação inicial para a criação da presente Comissão 
Parlamentar de Inquérito foi uma matéria publicada pelo Jornal Debate, em 25 de 
junho de 2017 (fls. 13/15), segundo a qual, Claudio Agenor Gimenez, atual 
Diretor Presidente, revelou ao periódico que “a CODESAN pagou horas extras 
fantasmas a praticamente todos os funcionários, inclusive funcionários do 
escritório, nos governos do PSDB”. Ainda segundo a reportagem, a atual diretoria 
imaginava que apenas o setor de construção civil havia se beneficiado com horas 
extras fantasmas e que apenas descobriu que o setor administrativo também se 
beneficiou por conta de ações trabalhistas de ex-funcionários. A matéria também 
publicou comentários do prefeito municipal sobre o assunto. 

Em julho/2017, a Câmara Municipal apresentou o 
Requerimento nº 95/2017 (fls. 12), em que se solicitou da CODESAN os 
documentos que ensejaram a matéria jornalística acima mencionada. Em resposta, 
o Sr. Claudio Agenor Gimenez enviou o Ofício nº 447/17 (fls. 11), em 17.08.17, 
com 2112 folhas de material, as quais compõem o Anexo I do presente Inquérito 
Parlamentar. 

Assim, fixou-se, no requerimento de criação desta 
Comissão Parlamentar de Inquérito, o objeto da investigação: apurar eventual 
pagamento indevido de horas extras a funcionários da CODESAN e possível 
omissão da direção da empresa para apuração dos fatos. 

  

II – Sumário do Material Coletado 

Os Autos Principais deste Inquérito Parlamentar são 
formados por oito Volumes, além de nove Anexos, assim discriminados: 

 

                     Volume I – fls. 001/235; 

- Requerimento de Criação da Comissão Parlamentar de Inquérito – fls. 01/02; 
- Ato do Presidente da Câmara Municipal nº 11/17 – fls. 03;  
- Ato do Presidente da Câmara Municipal nº 12/17 – fls. 04;  
- Indicação das Lideranças – fls. 05/06; 
- Ato do Presidente da Câmara Municipal nº 13/17 – fls. 07; 
- Ata de Eleição do Presidente e do Relator – fls. 08;  
- Ata de instalação e início dos trabalhos – fls. 09/10;  
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- Ofício nº 447/2017 da CODESAN em resposta ao Requerimento nº 95/17 da Câmara 
Municipal – fls. 11; 

- Requerimento nº 95/17 – fls. 12/15; 
- Ofício nº 01/17 – fls. 16;  
- Ofício nº 02/17 – fls. 17; 
- Ofício nº 03/17 – fls. 18; 
- Ofício nº 04/17 – fls. 19; 
- Ofício nº 05/17 – fls. 20; 
- Ofício nº 06/17 – fls. 21; 
- Ofício nº 07/17 – fls. 22; 
- Despacho – fls. 23; 
- Julgamento das contas da CODESAN referente a 2003 – fls. 24;  
- Julgamento das contas da CODESAN referente a 2004 – fls. 25;  
- Julgamento das contas da CODESAN referente a 2005 – fls. 26;  
- Julgamento das contas da CODESAN referente a 2006 – fls. 27;  
- Julgamento das contas da CODESAN referente a 2007 – fls. 28/29;  
- Julgamento das contas da CODESAN referente a 2008 – fls. 30/31;  
- Julgamento das contas da CODESAN referente a 2009 – fls. 32/35;  
- Julgamento das contas da CODESAN referente a 2010 – fls. 36/41;  
- Julgamento das contas da CODESAN referente a 2011 – fls. 42/44; 
- Julgamento das contas da CODESAN referente a 2012 – fls. 45/50; 
- Julgamento das contas da CODESAN referente a 2013 – fls. 51/69; 
- Ofício nº 08/17 – fls. 70;  
- Ofício nº 09/17 – fls. 71/72; 
- Ofício nº 10/17 – fls. 73; 
- Resposta ao Ofício nº 02/17 (Ofício nº 501/17) – fls. 74/79; 
- Resposta ao Ofício nº 03/17 (Ofício nº 499/17) – fls. 80/91; 
- Resposta ao Ofício nº 04/17 (Ofício nº 500/17) – fls. 92/100; 
- Resposta ao Ofício nº 06/17 (Ofício nº 502/17) – fls. 101/108; 
- Despacho – fls. 109; 
- Ofício nº 11/17 – fls. 110; 
- Ofício nº 12/17 – fls. 111; 
- Ofício nº 13/17 – fls. 112; 
- Ofício nº 14/17 – fls. 113; 
- Ofício nº 15/17 – fls. 114; 
- Ofício nº 16/17 – fls. 115; 
- Ofício nº 17/17 – fls. 116; 
- Ofício nº 18/17 – fls. 117; 
- Ofício nº 19/17 – fls. 118; 
- Resposta ao Ofício nº 07/17 (Ofício nº 504/17) – fls. 119/128; 
- Resposta ao Ofício nº 14/17 (Ofício nº 509/17) – fls. 129/138; 
- Resposta ao Ofício nº 08/17 (Ofício nº 510/17) – fls. 139/182; 
- Despacho, convocações e intimações – fls. 183/190; 
- Ofício nº 20/17 – fls. 191; 
- Ofício nº 21/17 – fls. 192; 
- Ofício nº 22/17 – fls. 193; 
- Resposta ao Ofício nº 05/17 (Ofício nº 513/17) – fls. 194/201; 
- Resposta ao Ofício nº 17/17 (Ofício nº 527/17) – fls. 202/208; 
- Termo de encerramento do primeiro volume – fls. 209. 
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               Volume II – fls. 210/454; 

- Termo de abertura do segundo volume – fls. 210; 
- Continuação da resposta ao Ofício nº 17/17 (Ofício nº 527/17) – fls. 211/241; 
- Resposta ao Ofício nº 13/17 (Ofício nº 514/17) – fls. 242/255;  
- Resposta ao Ofício nº 20/17 (Ofício nº 515/17) – fls. 256/264;  
- Resposta ao Ofício nº 19/17 (Ofício nº 516/17) – fls. 265/266; 
- Resposta ao Ofício nº 11/17 (Ofício nº 517/17) – fls. 267/268; 
- Resposta ao Ofício nº 15/17 (Ofício nº 518/17) – fls. 269/270;  
- Ofício nº 23/17 – fls. 271;  
- Termo de Audiência (Cristiano de Miranda) – fls. 272; 
- Ofício Especial (Vereador Murilo Sala) – fls. 273/279; 
- Termo de Audiência (Cláudio Agenor Gimenez) – fls. 280; 
- Documentos apresentados em audiência – fls. 281/318; 
- Termo de Audiência (Eduardo Santos Blumer) – fls. 319; 
- Termo de Audiência (Abelardo Antônio Pinheiro Guimarães) – fls. 320; 
- Ofício nº 24/17 – fls. 321; 
- Ofício nº 25/17 – fls. 322;  
- Ofício nº 26/17 – fls. 323; 
- Ofício nº 27/17 – fls. 324; 
- Termo de Audiência (José Antonio Vidor) – fls. 325; 
- Termo de Audiência (Rubens de Paula Vieira) – fls. 326; 
- Resposta ao Ofício nº 22/17 (Ofício nº 521/17) – fls. 327/339; 
- Resposta ao Ofício nº 26/17 (Ofício nº 522/17) – fls. 340/341; 
- Resposta ao Ofício nº 21/17 (Ofício nº 525/17) – fls. 342/346; 
- Resposta ao Ofício nº 10/17 (Ofício nº 526/17) – fls. 347/350; 
- Resposta ao Ofício nº 24/17 (Ofício nº 529/17) – fls. 351/396; 
- Despacho – fls. 397; 
- Intimações – fls. 398/414; 
- Certidão – fls. 415; 
- Termo de Audiência (Waldomiro Picinin) – fls. 416; 
- Termo de Audiência (Manoel Carlos Manezinho Pereira) – fls. 417; 
- Termo de Audiência (Marcelo Picinin) – fls. 418; 
- Termo de Audiência (Luiz Carlos Novaes Marques) – fls. 419; 
- Termo de Audiência (Edvaldo Donizeti de Godoy) – fls. 420; 
- Documentos apresentados em audiência – fls. 421/428; 
- Termo de Audiência (Luiz Antônio Tavares) – fls. 429; 
- Termo de Audiência (Neide de Fátima Basseto Ribeiro) – fls. 430; 
- Termo de Audiência (Rosário Pegorer) – fls. 431; 
- Termo de Audiência (Leandro Fonseca Mendonça) – fls. 432; 
- Termo de Audiência (Jorge Luiz Raimundo) – fls. 433; 
- Termo de Audiência (Homell Antônio Martins Pedroso) – fls. 434; 
- Termo de Audiência (Maria Lucilia Garcia) – fls. 435; 
- Termo de Audiência (Denise Vidor) – fls. 436; 
- Termo de Audiência (Anselmo Poli Junior) – fls. 437; 
- Termo de Audiência (José Antonio Fonçatti) – fls. 438; 
- Termo de Audiência (Antonio Odair Pegorer) – fls. 439; 
- Termo de Audiência (Cristiane Stramandinoli) – fls. 440; 
- Termo de Audiência (Ana Paula Stramandinoli) – fls. 441; 
- Ofício nº 28/17 – fls. 442; 
- Ofício nº 29/17 – fls. 443; 
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- Ofício nº 30/17 – fls. 444; 
- Ofício nº 31/17 – fls. 445; 
- Ofício nº 32/17 – fls. 446; 
- Ofício nº 33/17 – fls. 447/448; 
- Ofício nº 34/17 – fls. 449; 
- Resposta ao Ofício nº 18/17 (Ofício nº 545/17) – fls. 450; 
- Ofício nº 35/17 – fls. 451; 
- Ofício nº 36/17 – fls. 452; 
- Ofício nº 37/17 – fls. 453; 
- Encerramento do segundo volume – fls. 454. 

 

            Volume III – fls. 455/700; 

- Termo de abertura do terceiro volume – fls. 455; 
- Resposta ao Ofício nº 23/17 (Ofício nº 536/17) – fls. 456/459;  
- Resposta ao Ofício nº 27/17 (Ofício nº 538/17) – fls. 460/464;  
- Resposta ao Ofício nº 28/17 (Ofício nº 539/17) – fls. 465/699; 
- Encerramento do terceiro volume – fls. 700. 
 

           Volume IV – fls. 701/950; 

- Termo de abertura do quarto volume – fls. 701; 
- Resposta ao Ofício nº 29/17 (Ofício nº 541/17) – fls. 702/720;  
- Resposta ao Ofício nº 30/17 (Ofício nº 542/17) – fls. 721/730;  
- Resposta ao Ofício nº 25/17 (Ofício nº 543/17) – fls. 731/801; 
- Resposta ao Ofício nº 16/17 (Ofício nº 544/17) – fls. 802/949; 
- Encerramento do quarto volume – fls. 950. 
 

            Volume V – fls. 951/1168; 

- Termo de abertura do segundo volume – fls. 951; 
- Continuação da resposta ao Ofício nº 16/17 (Ofício nº 544/17) – fls. 952/981; 
- Despacho – fls. 982; 
- Intimações – fls. 983/994; 
- Certidão – fls. 995 
- Termo de Audiência (Alziro Cesário de Souza) – fls. 996; 
- Termo de Audiência (João Elias dos Santos) – fls. 997; 
- Termo de Audiência (Joaquim Severiano Leite) – fls. 998; 
- Termo de Audiência (Luiz Carlos Pereira da Silva) – fls. 999; 
- Termo de Audiência (Pedro Pereira) – fls. 1000; 
- Termo de Audiência (Ricieri Salandim) – fls. 1001; 
- Termo de Audiência (Vanderlei Costa Bueno) – fls. 1002; 
- Ofício Especial (Vereador Edvaldo Godoy) – fls. 1003/1004; 
- Termo de Audiência (Franciele de Cassia Barbosa) – fls. 1005; 
- Termo de Audiência (Pedro Luiz Martins) – fls. 1006; 
- Termo de Audiência (Carlos Henrique Lopes) – fls. 1007; 
- Termo de Audiência (Griciele Beker Martins) – fls. 1008; 
- Documentos apresentados em audiência – fls. 1009/1012; 
- Termo de Audiência (Áureo Murador) – fls. 1013; 
- Termo de Audiência (Paulo Alves Ladeira) – fls. 436; 
- Termo de Audiência (Beatriz de Cássia Araújo Viol) – fls. 437; 
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- Despacho – fls. 1016; 
- Resposta aos Ofícios nº 36/17 e 37/17 (Ofício nº 548/17) – fls. 1017/1021; 
- Resposta ao Ofício nº 35/17 (Ofício nº 549/17) – fls. 1022/1049; 
- Resposta ao Ofício nº 37/17 (Ofício nº 551/17) – fls. 1050; 
- Ofício nº 38/17 – fls. 1051; 
- Ofício nº 39/17 – fls. 1052; 
- Ofício nº 40/17 – fls. 1053; 
- Ofício nº 41/17 – fls. 1054; 
- Intimações, convocações e convites – fls.1055/1075; 
- Certidão – fls. 1076; 
- Termo de Audiência (Cleber Raimundo Mendonça) – fls. 1077; 
- Termo de Audiência (Luiz Evandro Ribeiro de Lima) – fls. 1078; 
- Termo de Audiência (Doralice Pelogia Tavares) – fls. 1079; 
- Termo de Audiência (Baltazar Ortega Garcia) – fls. 1080; 
- Termo de Audiência (Maria Helena Nunes Lemes) – fls. 1081; 
- Termo de Audiência (Charls Youssef Trad) – fls. 1082; 
- Termo de Audiência (Roberto Jorge de Souza) – fls. 1083; 
- Termo de Audiência (Mario Sergio Rosso) – fls. 1084; 
- Termo de Audiência (Aline Helena Zuliani Mendes) – fls. 1085; 
- Termo de Audiência (Luana de Fátima Marsola) – fls. 1086; 
- Resposta ao Ofício nº 39/17 (Ofício nº 364/17) – fls. 1087/1088; 
- Resposta ao Ofício nº 40/17 (Ofício nº 23/17) – fls. 1089/1090; 
- Ofício nº 42/17 – fls. 1091/1093; 
- Resposta ao Ofício nº 38/17 (Ofício nº 556/17) – fls. 1094/1167; 
- Encerramento do quinto volume – fls. 1168. 
 

           Volume VI – fls. 1169/1397 

- Termo de abertura do sexto volume – fls. 1169; 
- Termo de Audiência (Márcia de Cássia Pelegatti da Rosa) – fls. 1170; 
- Termo de Audiência (Aldevina Elizabeth Basilio) – fls. 1171; 
- Termo de Audiência (Fábio José Bellinello) – fls. 1172; 
- Termo de Audiência (Ruth Mary da Costa) – fls. 1173; 
- Termo de Audiência (Eva Rosana Marques da Silva) – fls. 1174; 
- Termo de Audiência (Nilza Pereira Alvim Kaizer) – fls. 1175; 
- Termo de Audiência (Gloria Virginia dos Santos Anastacio) – fls. 1176; 
- Termo de Audiência (Juliana Luiza Cavalheiro) – fls. 1177; 
- Termo de Audiência (Adilson Donizeti Mira) – fls. 1178; 
- Documentos apresentados em audiência – fls. 1179/1189; 
- Termo de Audiência (Maura Soares Romualdo Macieirinha) – fls. 1190; 
- Termo de Audiência (Otacílio Parras Assis) – fls. 1191; 
- Documentos apresentados em audiência – fls. 1192/1293; 
- Ofício nº 43/17 – fls. 1294; 
- Resposta ao Ofício nº 43/17 (Ofício nº 565/17) – fls. 1295/1321; 
- Resposta ao Ofício nº 42/17 (Ofício nº 28/17) – fls. 1322/1323; 
- Ofício nº 44/17 – fls. 1324; 
- Carta de renúncia do membro Paulo Edson Pinhata – fls. 1325/1326; 
- Ato do Presidente da Câmara Municipal nº 15/17 – fls. 1327 
- Termo de Audiência (Carla Cintia Moreira Tavares) – fls. 1328; 
- Ofício Especial (Vereador Edvaldo Godoy) – fls. 1329/1330; 
- Requerimento de vista por parte de Adilson Donizeti Mira – fls. 1331/1335; 
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- Resposta a Ofício Especial – fls. 1336; 
- Resposta ao Ofício nº 44/17 (Ofício nº 570/17) – fls. 1337/1338; 
- Ofício nº 45/17 – fls. 1339/1321; 
- Despacho – fls. 1340; 
- Mensagem da Diretoria – Relatório de Administração de 2013 (fls. 1341/1343); 
- Resposta ao Ofício nº 45/17 (Ofício nº 584/18) – fls. 1344; 
- Ofício nº 46/18– fls. 1345; 
- Ofício nº 47/18 – fls. 1346; 
- Ofício nº 48/18 – fls. 1347; 
- Ofício nº 49/18 – fls. 1348; 
- Resposta ao Ofício nº 46/18 (Ofício nº 589/18) – fls. 1349; 
- Resposta ao Ofício nº 48/18 (Ofício nº 588/18) – fls. 1350/1352; 
- Resposta ao Ofício nº 49/18 (Ofício nº 586/18) – fls. 1353/1396; 
- Encerramento do sexto volume – fls. 1397. 
 

Volume VII – fls. 1398/1687 

- Termo de abertura do sétimo volume – fls. 1398; 
- Resposta ao Ofício nº 47/18 (Ofício nº 587/18) – fls. 1399/1497; 
- Ofício nº 50/18 – fls. 1498;  
- Ofício nº 51/18 – fls. 1499;  
- Ofício nº 52/18 – fls. 1500;  
- Ofício nº 53/18 – fls. 1501; 
- Resposta ao Ofício nº 51/18 (Ofício nº 603/18) – fls. 1502/1503;  
- Ofício nº 54/18 – fls. 1504;  
- Ofício nº 55/18 – fls. 1505; 
- Resposta ao Ofício nº 50/18 (Ofício nº 607/18) – fls. 1506/1574;  
- Resposta ao Ofício nº 53/18 (Ofício nº 608/18) – fls. 1575/1580; 
- Resposta ao Ofício nº 54/18 (Ofício nº 606/18) – fls. 1581;  
- Ofício nº 56/18 – fls. 1582;  
- Ofício nº 57/18 – fls. 1583;  
- Ofício nº 58/18 – fls. 1584; 
- Despacho – fls. 1585; 
- Requerimento nº 39/15 – fls. 1586 e 1606/1608; 
- Requerimento nº 49/15 – fls. 1587 e 1609/1611; 
- Requerimento nº 255/15 – fls. 1588 e 1612/1614; 
- Requerimento nº 284/15 – fls. 1589 e 1619/1622; 
- Requerimento nº 281/15 – fls. 1590 e 1615/1618; 
- Requerimento nº 30/16 – fls. 1591 e 1623/1626; 
- Requerimento nº 62/16 – fls. 1592 e 1627/1629; 
- Requerimento nº 70/16 – fls. 1593 e 1637/1639; 
- Requerimento nº 68/16 – fls. 1594 e 1630/1636; 
- Requerimento nº 65/17 – fls. 1595/1599 e 1640/1647; 
- Requerimento nº 84/17 – fls. 1600 e 1605; 
- Requerimento nº 119/17 – fls. 1601 e 1648/1676; 
- Requerimento nº 142/17 – fls. 1602/1603 e 1677/1681; 
- Requerimento nº 145/17 – fls. 1604 e 1682/1686; 
- Encerramento do sétimo volume – fls. 1687. 
 
 
Volume VIII – fls. 1688/1793 
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- Termo de abertura do oitavo volume – fls. 1688; 
- Resposta ao Ofício nº 56/18 (Ofício nº 627/18) – fls. 1689/1696; 
- Resposta ao Ofício nº 57/18 (Ofício nº 625/18) – fls. 1697/1714; 
- Ofício nº 59/18 – fls. 1715;  
- Ofício nº 60/18 – fls. 1716/1717;  
- Ciência da decisão – fls. 1717-A; 
- Resposta ao Ofício nº 59/18 (Ofício nº 631/18) – fls. 1718/1760; 
- Ofício nº 61/18 – fls. 1761/1762; 
- Despacho – fls. 1763; 
- Ofício nº 475/17 da Codesan – fls. 1764/1783; 
- Intimações – fls. 1784/1786; 
- Resposta ao Ofício nº 61/18 (Ofício nº 634/18) – fls. 1787; 
- Ofício nº 62/18 – fls. 1788; 
- Termo de audiência – fls. 1789/1791 
- Resposta ao Ofício nº 62/18 (Ofício nº 640/18) – fls. 1792/1793; 
 
 
 

O Anexo I deste Inquérito Parlamentar, que traz o 
material inicial apresentado pela CODESAN, em resposta Requerimento nº 
95/2017, é formado por oito volumes assim discriminados: 

 

1) Aldevina Elizabeth Basílio, supervisora de recursos humanos (fls. 01/228): 

- Relatório de Pagamento de Hora Extra Indevido (fls. 01/04); 

- Relatório Espelho de Ponto Eletrônico – 01/01/2012 a 31/12/2012 (fls. 05/09); 

- Relatório Espelho de Ponto Eletrônico – 01/01/2010 a 31/12/2010 (fls. 10); 

- Relatório Espelho de Ponto Eletrônico – 01/01/2011 a 31/12/2011 (fls. 11/15); 

- Relatório Espelho de Ponto Eletrônico – 01/01/2013 a 31/12/2013 (fls. 16/17); 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jan/2013) – fls.18/21; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Fev/2013) – fls.22/23; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2013) – fls.24/26; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Abr/2013) – fls.27/29; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2013) – fls.30/32; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Jun/2013) – fls.33/34; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jan/2012) – fls.35/38; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Fev/2012) – fls.39/41; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2012) – fls.42/44; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Abr/2012) – fls.45/46; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2012) – fls.47/49; 

- Foto de 30.04.2012, em Americana/SP, emenda do feriado de 1º de maio (fls. 50); 
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- Relatório Espelho de Ponto Eletrônico para os dias 30.04.2012 e 01.05.2012 (fls. 51); 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jun/2012) – fls.52/54; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jul/2012) – fls.55/57; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Ago/2012) – fls.58/60; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Set/2012) – fls.61/63; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Out/2012) – fls.64/66; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Nov/2012) – fls.67/69; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Dez/2012) – fls.70/71; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Jan/2011) – fls.72/73; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Fev/2011) – fls.74/75; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Mar/2011) – fls.76/77; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Abr/2011) – fls.78/80; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2011) – fls.81/83; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jun/2011) – fls.84/86; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jul/2011) – fls.87/89; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Ago/2011) – fls.90/92; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Set/2011) – fls.93/95; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Out/2011) – fls.96/98; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Nov/2011) – fls.99/101; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Dez/2011) – fls.102/104; 

- Recibo de Pagamento (Jan/2010) – fls.105; 

- Recibo de Pagamento (Fev/2010) – fls.106; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Mar/2010) – fls.107/108; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Abr/2010) – fls.109/110; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2010) – fls.111/113; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jun/2010) – fls.114/116; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jul/2010) – fls.117/119; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Ago/2010) – fls.120/121; 

- Recibo de Pagamento (Set/2010) – fls.122; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Out/2010) – fls.123/124; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Nov/2010) – fls.125/126; 

- Recibo de Pagamento (Dez/2010) – fls.127; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jan/2009) – fls.128/130; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Fev/2009) – fls.131/133; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2009) – fls.134/136; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Abr/2009) – fls.137/138; 



CÂMARA MUNICIPAL 
Vereador José Carlos do Nascimento Camarinha 

SANTA CRUZ DO RIO PARDO – ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ 49.879.919/0001-96 

11 
 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2009) – fls.139/141; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Jun/2009) – fls.142/143; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jul/2009) – fls.144/146; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Ago/2009) – fls.147/149; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Set/2009) – fls.150/152; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Out/2009) – fls.153/155; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Nov/2009) – fls.156/158; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Dez/2009) – fls.159/160; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Jan/2008) – fls.161/162; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Fev/2008) – fls.163/164; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2008) – fls.165/167; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Abr/2008) – fls.168/169; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2008) – fls.170/172; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jun/2008) – fls.173/175; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jul/2008) – fls.176/178; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Ago/2008) – fls.179/181; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Set/2008) – fls.182/183; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Out/2008) – fls.184/186; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Nov/2008) – fls.187/189; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Dez/2008) – fls.190/192; 

- Recibo de Pagamento (Jan/2007) – fls.193; 

- Recibo de Pagamento (Fev/2007) – fls.194; 

- Recibo de Pagamento (Mar/2007) – fls.195; 

- Recibo de Pagamento (Abr/2007) – fls.196; 

- Recibo de Pagamento (Mai/2007) – fls.197; 

- Recibo de Pagamento (Jun/2007) – fls.198; 

- Recibo de Pagamento (Jul/2007) – fls.199; 

- Recibo de Pagamento (Ago/2007) – fls.200; 

- Recibo de Pagamento (Set/2007) – fls.201; 

- Recibo de Pagamento (Out/2007) – fls.202; 

- Recibo de Pagamento (Nov/2007) – fls.203; 

- Recibo de Pagamento (Dez/2007) – fls.204; 

- Recibo de Pagamento (Jan/2006) – fls.205; 

- Recibo de Pagamento (Fev/2006) – fls.206; 

- Recibo de Pagamento (Abr/2006) – fls.207; 

- Recibo de Pagamento (Mai/2006) – fls.208; 
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- Recibo de Pagamento (Jun/2006) – fls.209; 

- Recibo de Pagamento (Jul/2006) – fls.210; 

- Recibo de Pagamento (Ago/2006) – fls.211; 

- Recibo de Pagamento (Out/2006) – fls.212; 

- Recibo de Pagamento (Nov/2006) – fls.213; 

- Recibo de Pagamento (Dez/2006) – fls.214; 

- Recibo de Pagamento (Jan/2005) – fls.215; 

- Recibo de Pagamento (Fev/2005) – fls.216; 

- Recibo de Pagamento (Mar/2005) – fls.217/218; 

- Recibo de Pagamento (Abr/2005) – fls.219/220; 

- Recibo de Pagamento (Mai/2005) – fls.221; 

- Recibo de Pagamento (Jun/2005) – fls.222; 

- Recibo de Pagamento (Jul/2005) – fls.223; 

- Recibo de Pagamento (Ago/2005) – fls.224; 

- Recibo de Pagamento (Set/2005) – fls.225; 

- Recibo de Pagamento (Out/2005) – fls.226; 

- Recibo de Pagamento (Nov/2005) – fls.227; 

- Recibo de Pagamento (Dez/2005) – fls.228. 

 

2) Carla Cintia Moreira Souza Tavares, recepcionista/aux. geral (fls. 
229/511); 

- Relatório de Pagamento de Hora Extra Indevido (fls. 229/232); 

- Relatório Espelho de Ponto Eletrônico – 01/01/2010 a 31/12/2010 (fls. 233); 

- Relatório Espelho de Ponto Eletrônico – 01/01/2011 a 31/12/2011 (fls. 234/237); 

- Relatório Espelho de Ponto Eletrônico – 01/01/2012 a 31/12/2012 (fls. 238/241); 

- Relatório Espelho de Ponto Eletrônico – 01/01/2013 a 31/12/2013 (fls. 242/243); 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2013) – fls.244/246; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Abr/2013) – fls.247/249; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2013) – fls.250/252; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Fev/2013) – fls.253/255; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jan/2013) – fls.256/258; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Dez/2012) – fls.259/261; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Nov/2012) – fls.262/264; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Out/2012) – fls.265/267; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Set/2012) – fls.268/270; 
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- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Ago/2012) – fls.271/273; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jul/2012) – fls.274/276; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jun/2012) – fls.277/279; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2012) – fls.280/282; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Abr/2012) – fls.283/285; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2012) – fls.286/288; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Fev/2012) – fls.289/291; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jan/2012) – fls.292/294; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Dez/2011) – fls.295/296; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Nov/2011) – fls.297/299; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Out/2011) – fls.300/302; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Set/2011) – fls.303/305; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Ago/2011) – fls.306/308; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jul/2011) – fls.309/311; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jun/2011) – fls.312/314; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2011) – fls.315/317; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Abr/2011) – fls.318/320; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2011) – fls.321/323; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Fev/2011) – fls.324/326; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jan/2011) – fls.327/329; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Dez/2010) – fls.330/332; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Nov/2010) – fls.333/334; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Out/2010) – fls.335/336; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Set/2010) – fls.337/338; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Ago/2010) – fls.339/341; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jul/2010) – fls.342/344; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jun/2010) – fls.345/347; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2010) – fls.348/350; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Abr/2010) – fls.351/353; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2010) – fls.354/356; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Fev/2010) – fls.357/359; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jan/2010) – fls.360/362; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Dez/2009) – fls.363/365; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Nov/2009) – fls.366/368; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Out/2009) – fls.369/371; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Set/2009) – fls.372/374; 
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- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Ago/2009) – fls.375/376; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jul/2009) – fls.377/380; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jun/2009) – fls.381/383; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Mai/2009) – fls.384/385; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Abr/2009) – fls.386/388; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2009) – fls.389/391; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Fev/2009) – fls.392/394; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jan/2009) – fls.395/397; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Dez/2008) – fls.398/399; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Nov/2008) – fls.400/402; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Out/2008) – fls.403/405; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Set/2008) – fls.406/408; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Ago/2008) – fls.409/411; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jul/2008) – fls.412/414; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jun/2008) – fls.415/417; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2008) – fls.418/420; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Abr/2008) – fls.421/422; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2008) – fls.423/425; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Fev/2008) – fls.426/428; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jan/2008) – fls.429/431; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Dez/2007) – fls.432/434; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Nov/2007) – fls.435/437; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Out/2007) – fls.438/440; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Set/2007) – fls.441/443; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Ago/2007) – fls.444/446; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jul/2007) – fls.447/449; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Jun/2007) – fls.450/451; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2007) – fls.452/454; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Abr/2007) – fls.455/457; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2007) – fls.458/460; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Fev/2007) – fls.461/463; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jan/2007) – fls.464/466; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Dez/2006) – fls.467/468; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Nov/2006) – fls.469/471; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Out/2006) – fls.472/474; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Set/2006) – fls.475/477; 
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- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Ago/2006) – fls.478/480; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jul/2006) – fls.481/483; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jun/2006) – fls.484/486; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2006) – fls.487/489; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2006) – fls.490/492; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Fev/2006) – fls.493/495; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Abr/2006) – fls.496/497; 

- Recibo de Pagamento (Jan/2006) – fls.498; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Nov/2005) – fls.499/501; 

- Cartão de Ponto (Out/2005) – fls. 502; 

- Cartão de Ponto (Set/2005) – fls. 503; 

- Cartão de Ponto (Ago/2005) – fls. 504; 

- Cartão de Ponto (Jul/2005) – fls. 505/506; 

- Cartão de Ponto (Jun/2005) – fls. 507; 

- Cartão de Ponto (Mai/2005) – fls. 508; 

- Cartão de Ponto (Abr/2005) – fls. 509; 

- Cartão de Ponto (Mar/2005) – fls. 510; 

           - Cartão de Ponto (Fev/2005) – fls. 511. 

 

3) Charls Youssef Trad, engenheiro civil (fls. 512/672); 

- Relatório de Pagamento de Hora Extra Indevido (fls. 512/513); 

- Relatório Espelho de Ponto Eletrônico – 01/01/2013 a 31/12/2013 (fls. 514/515); 

- Relatório Espelho de Ponto Eletrônico – 01/01/2012 a 31/12/2012 (fls. 516/517); 

- Relatório Espelho de Ponto Eletrônico – 01/01/2011 a 31/12/2011 (fls. 518); 

- Recibo de Pagamento (Mai/2013) – fls.519; 

- Recibo de Pagamento (Abr/2013) – fls.520; 

- Recibo de Pagamento (Mar/2013) – fls.521; 

- Recibo de Pagamento (Fev/2013) – fls.522; 

- Recibo de Pagamento (Jan/2013) – fls.523; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Dez/2012) – fls.524/525; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Nov/2012) – fls.526/527; 

- Recibo de Pagamento (Out/2012) – fls.528; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Set/2012) – fls.529/530; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Ago/2012) – fls.531/532; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Jul/2012) – fls.533/534; 



CÂMARA MUNICIPAL 
Vereador José Carlos do Nascimento Camarinha 

SANTA CRUZ DO RIO PARDO – ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ 49.879.919/0001-96 

16 
 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Jun/2012) – fls.535/537; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Mai/2012) – fls.538/539; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Abr/2012) – fls.540/541; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Mar/2012) – fls.542/543; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Fev/2012) – fls.544/545; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Jan/2012) – fls.546/547; 

- Recibo de Pagamento (Dez/2011) – fls.548; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Nov/2011) – fls.549/551; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Out/2011) – fls.552/553; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Set/2011) – fls.554/555; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Ago/2011) – fls.556/557; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Jul/2011) – fls.558/559; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Jun/2011) – fls.560/561; 

- Recibo de Pagamento (Mai/2011) – fls.562; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Abr/2011) – fls.563/564; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2011) – fls.565/567; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Fev/2011) – fls.568/570; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Jan/2011) – fls.571/572; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Dez/2010) – fls.573/574; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Nov/2010) – fls.575/576; 

- Recibo de Pagamento (Out/2010) – fls.577; 

- Recibo de Pagamento (Set/2010) – fls.578; 

- Recibo de Pagamento (Ago/2010) – fls.579; 

- Recibo de Pagamento (Jul/2010) – fls.580; 

- Recibo de Pagamento (Jun/2010) – fls.581; 

- Recibo de Pagamento (Mai/2010) – fls.582; 

- Recibo de Pagamento (Abr/2010) – fls.583; 

- Recibo de Pagamento (Mar/2010) – fls.584; 

- Recibo de Pagamento (Fev/2010) – fls.585; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Jan/2010) – fls.586/587; 

- Recibo de Pagamento (Dez/2009) – fls.588; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Nov/2009) – fls.589/590; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Out/2009) – fls.591/592; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Set/2009) – fls.593/594; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Ago/2009) – fls.595/596; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Jul/2009) – fls.597/598; 
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- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Jun/2009) – fls.599/600; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Mai/2009) – fls.601/602; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Abr/2009) – fls.603/604; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Mar/2009) – fls.605/606; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Fev/2009) – fls.607/608; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Jan/2009) – fls.609/610; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Dez/2008) – fls.611/612; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Nov/2008) – fls.613/614; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Out/2008) – fls.615/616; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Set/2008) – fls.617/618; 

- Recibo de Pagamento (Ago/2008) – fls.619; 

- Recibo de Pagamento (Jul/2008) – fls.620; 

- Recibo de Pagamento (Jun/2008) – fls.621; 

- Recibo de Pagamento (Mai/2008) – fls.622; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Abr/2008) – fls.623/624; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Mar/2008) – fls.625/626; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Fev/2008) – fls.627/628; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Jan/2008) – fls.629/630; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Dez/2007) – fls.631/632; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Nov/2007) – fls.633/634; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Out/2007) – fls.635/636; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Set/2007) – fls.637/638; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Ago/2007) – fls.639/640; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Jul/2007) – fls.641/642; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Jun/2007) – fls.643/644; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Mai/2007) – fls.645/646; 

- Recibo de Pagamento (Abr/2007) – fls.647;  

- Recibo de Pagamento (Mar/2007) – fls.648; 

- Recibo de Pagamento (Fev/2007) – fls.649; 

- Recibo de Pagamento (Jan/2007) – fls.650; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Dez/2006) – fls.651/652; 

- Recibo de Pagamento (Nov/2006) – fls.653; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Out/2006) – fls.654/655; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Set/2006) – fls.656/657; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Ago/2006) – fls.658/659; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Jul/2006) – fls.660/661; 
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- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Jun/2006) – fls.662/663; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Mai/2006) – fls.664/665; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Abr/2006) – fls.666/667; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Mar/2006) – fls.668/669; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Fev/2006) – fls.670/671; 

           - Recibo de Pagamento (Jan/2006) – fls.672; 

 

4) Eva Rosana Marques da Silva, assistente administrativo (fls. 673/978); 

- Relatório de Pagamento de Hora Extra Indevido (fls. 673/676); 

- Relatório Espelho de Ponto Eletrônico – 01/01/2013 a 31/12/2013 (fls. 677/678); 

- Relatório Espelho de Ponto Eletrônico – 01/01/2012 a 31/12/2012 (fls. 679/682); 

- Relatório Espelho de Ponto Eletrônico – 01/01/2011 a 31/12/2011 (fls. 683/687); 

- Relatório Espelho de Ponto Eletrônico – 01/01/2010 a 31/12/2010 (fls. 688); 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Jan/2013) – fls.689/690; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Fev/2013) – fls.691/693; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2013) – fls.694/696; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Abr/2013) – fls.697/699; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2013) – fls.700/702; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Dez/2012) – fls.703/705; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Nov/2012) – fls.706/708; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Out/2012) – fls.709/711; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Set/2012) – fls.712/714; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Ago/2012) – fls.715/716; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jul/2012) – fls.717/719; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jun/2012) – fls.720/722; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2012) – fls.723/725; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Abr/2012) – fls.726/728; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2012) – fls.729/731; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Fev/2012) – fls.732/734; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jan/2012) – fls.735/738; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto  e Autorização de Horas Extras (Dez/2011) – fls.739/741; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Nov/2011) – fls.742/744; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Out/2011) – fls.745/747; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Set/2011) – fls.748/750; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Ago/2011) – fls.751/753; 
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- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jul/2011) – fls.754/756; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jun/2011) – fls.757/759; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2011) – fls.760/762; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Abr/2011) – fls.763/765; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Mar/2011) – fls.766/767; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Fev/2011) – fls.768/769; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jan/2011) – fls.770/772; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Dez/2010) – fls.773/775; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Nov/2010) – fls.776/778; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Out/2010) – fls.779/781; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Set/2010) – fls.782/784; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Ago/2010) – fls.785/787; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jul/2010) – fls.788/790; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jun/2010) – fls.791/793; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2010) – fls.794/796; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Abr/2010) – fls.797/798; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2010) – fls.799/801; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Fev/2010) – fls.802/804; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jan/2010) – fls.805/807; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Dez/2009) – fls.808/810; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Nov/2009) – fls.811/813; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Out/2009) – fls.814/815; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Set/2009) – fls.816/818; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Ago/2009) – fls.819/821; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jul/2009) – fls.822/824; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jun/2009) – fls.825/827; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2009) – fls.828/830; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Abr/2009) – fls.831/833; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2009) – fls.834/836; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Fev/2009) – fls.837/839; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jan/2009) – fls.840/842; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Dez/2008) – fls.843/845; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Nov/2008) – fls.846/848; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Out/2008) – fls.849/851; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Set/2008) – fls.852/854; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Ago/2008) – fls.855/857; 
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- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jul/2008) – fls.858/860; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jun/2008) – fls.861/863; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2008) – fls.864/866; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Abr/2008) – fls.867/869; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2008) – fls.870/872; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Fev/2008) – fls.873/875; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jan/2008) – fls.876/878; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Dez/2007) – fls.879/881; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Nov/2007) – fls.882/884; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Out/2007) – fls.885/887; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Set/2007) – fls.888/890; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Ago/2007) – fls.891/893; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jul/2007) – fls.894/896; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jun/2007) – fls.897/899; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2007) – fls.900/902; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Abr/2007) – fls.903/905; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2007) – fls.906/908; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Fev/2007) – fls.909/911; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Jan/2007) – fls.912/913; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Dez/2006) – fls.914/916; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Nov/2006) – fls.917/919; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Out/2006) – fls.920/922; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Set/2006) – fls.923/925; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Ago/2006) – fls.926/928; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jul/2006) – fls.929/931; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Jun/2006) – fls.932/933; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Mai/2006) – fls.934/935; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Abr/2006) – fls.936/937; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Mar/2006) – fls.938/939; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Fev/2006) – fls.940/942; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Jan/2006) – fls.943/945; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Dez/2005) – fls.946/948; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Nov/2005) – fls.949/950 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Out/2005) – fls.951/953; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Set/2005) – fls.954/956; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Ago/2005) – fls.957/959; 
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- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jul/2005) – fls.960/962; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jun/2005) – fls.963/965; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2005) – fls.966/968; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Abr/2005) – fls.969/971; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2005) – fls.972/974; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Fev/2005) – fls.975/977; 

           - Recibo de Pagamento (Jan/2005) – fls.978; 

 

5) Gloria Virginia Vieira dos Santos Anastácio, encarregada do setor de 
diárias (fls. 979/1266); 

- Relatório de Pagamento de Hora Extra Indevido (fls. 979/982); 

- Relatório Espelho de Ponto Eletrônico – 01/01/2012 a 31/12/2012 (fls. 983/987); 

- Relatório Espelho de Ponto Eletrônico – 01/01/2010 a 31/12/2010 (fls. 988); 

- Relatório Espelho de Ponto Eletrônico – 01/01/2011 a 31/12/2011 (fls. 989/992); 

- Relatório Espelho de Ponto Eletrônico – 01/01/2013 a 31/12/2013 (fls. 993/994); 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jan/2013) – fls.995/998; 

- Recibo de Pagamento (Fev/2013) – fls.999; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2013) – fls.1000/1002; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Abr/2013) – fls.1003/1005; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2013) – fls.1006/1008; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Dez/2012) – fls.1009/1011; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Nov/2012) – fls.1012/1013; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Out/2012) – fls.1014/1016; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Set/2012) – fls.1017/1019; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Ago/2012) – fls.1020/1021; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Jul/2012) – fls.1022/1023; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jun/2012) – fls.1024/1026; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2012) – fls.1027/1029; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Abr/2012) – fls.1030/1032; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2012) – fls.1033/1035; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Fev/2012) – fls.1036/1038; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Jan/2012) – fls.1039/1041; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto  e Autorização de Horas Extras (Dez/2011) – fls.1042/1044; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Nov/2011) – fls.1045/1047; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Out/2011) – fls.1048/1050; 
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- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Set/2011) – fls.1051/1053; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Ago/2011) – fls.1054/1055; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jul/2011) – fls.1056/1058; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jun/2011) – fls.1059/1061; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2011) – fls.1062/1064; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Abr/2011) – fls.1065/1067; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Mar/2011) – fls.1068/1069; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Fev/2011) – fls.1070/1071; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jan/2011) – fls.1072/1074; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Dez/2010) – fls.1075/1077; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Nov/2010) – fls.1078/1080; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Out/2010) – fls.1081/1082; 

- Recibo de Pagamento (Set/2010) – fls.1083; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Ago/2010) – fls.1084/1086; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jul/2010) – fls.1087/1089; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jun/2010) – fls.1090/1092; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2010) – fls.1093/1095; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Abr/2010) – fls.1096/1098; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2010) – fls.1099/1101; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Fev/2010) – fls.1102/1103; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jan/2010) – fls.1104/1106; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Dez/2009) – fls.1107/1109; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Nov/2009) – fls.1110/1112; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Out/2009) – fls.1113/1115; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Set/2009) – fls.1116/1118; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Ago/2009) – fls.1119/1121; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jul/2009) – fls.1122/1124; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Jun/2009) – fls.1125/1126; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2009) – fls.1127/1129; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Abr/2009) – fls.1130/1131; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2009) – fls.1132/1134; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Fev/2009) – fls.1135/1137; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jan/2009) – fls.1138/1140; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Dez/2008) – fls.1141/1143; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Nov/2008) – fls.1144/1146; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Out/2008) – fls.1147/1149; 
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- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Set/2008) – fls.1150/1152; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Ago/2008) – fls.1153/1155; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Jul/2008) – fls.1156/1157; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Jun/2008) – fls.1158/1159; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Mai/2008) – fls.1160/1161; 

- Recibo de Pagamento (Abr/2008) – fls.1162; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2008) – fls.1163/1165; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Fev/2008) – fls.1166/1168; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Jan/2008) – fls.1169/1170; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Dez/2007) – fls.1171/1172; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Nov/2007) – fls.1173/1175; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Out/2007) – fls.1176/1178; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Set/2007) – fls.1179/1181; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Ago/2007) – fls.1182/1184; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jul/2007) – fls.1185/1187; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jun/2007) – fls.1188/1190; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2007) – fls.1191/1193; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Abr/2007) – fls.1194/1195; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Mar/2007) – fls.1196/1197; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jan/2007) – fls.1198/1200; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Dez/2006) – fls.1201/1203; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Nov/2006) – fls.1204/1205; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Out/2006) – fls.1206/1207; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Set/2006) – fls.1208/1209; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Ago/2006) – fls.1210/1212; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jul/2006) – fls.1213/1215; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jun/2006) – fls.1216/1219; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Abr/2006) – fls.1220/1222; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2006) – fls.1223/1225; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Fev/2006) – fls.1226/1228; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jan/2006) – fls.1229/1232; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Dez/2005) – fls.1233/1235; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Nov/2005) – fls.1236/1238; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Out/2005) – fls.1239/1241; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Set/2005) – fls.1242/1244; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Ago/2005) – fls.1245/1248; 
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- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jul/2005) – fls.1249/1251; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jun/2005) – fls.1252/1254; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2005) – fls.1255/1257; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Abr/2005) – fls.1258/1260; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2005) – fls.1261/1263; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Fev/2005) – fls.1264/1266; 

 

6) Mario Sérgio Rosso, mestre de obras e projetos (fls. 1267/1499); 

- Relatório de Pagamento de Hora Extra Indevido (fls. 1267/1272); 

- Relatório Espelho de Ponto Eletrônico – 01/01/2011 a 31/12/2011 (fls. 1273/1276); 

- Relatório Espelho de Ponto Eletrônico – 01/01/2012 a 31/12/2012 (fls. 1277/1280); 

- Relatório Espelho de Ponto Eletrônico – 01/01/2013 a 31/12/2013 (fls. 1281/1282); 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Mai/2013) – fls.1283/1284; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Abr/2013) – fls.1285/1286; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Mar/2013) – fls.1287/1288; 

- Recibo de Pagamento (Fev/2013) – fls.1289; 

- Recibo de Pagamento (Jan/2013) – fls.1290; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Dez/2012) – fls.1291/1292; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Nov/2012) – fls.1293/1294; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Out/2012) – fls.1295/1296; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Set/2012) – fls.1297/1298; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Ago/2012) – fls.1299/1300; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Jul/2012) – fls.1301/1302; 

- Cartão de Ponto (Jun/2012) – fls.1303; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Mai/2012) – fls.1304/1305; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Abr/2012) – fls.1306/1307; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Mar/2012) – fls.1308/1309; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Fev/2012) – fls.1310/1311; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Jan/2012) – fls.1312/1314; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Dez/2011) – fls.1315/1316; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Nov/2011) – fls.1317/1318; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Out/2011) – fls.1319/1320; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Set/2011) – fls.1321/1322; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Ago/2011) – fls.1323/1324; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Jul/2011) – fls.1325/1326; 
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- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Jun/2011) – fls.1327/1328; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Mai/2011) – fls.1329/1330; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Abr/2011) – fls.1331/1332; 

- Recibo de Pagamento (Mar/2011) – fls.1333; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Fev/2011) – fls.1334/1335; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Jan/2011) – fls.1336/1337; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Dez/2010) – fls.1338/1339; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Nov/2010) – fls.1340/1341; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Out/2010) – fls.1342/1343; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Set/2010) – fls.1344/1345; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Ago/2010) – fls.1346/1347; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Jul/2010) – fls.1348/1349; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Jun/2010) – fls.1350/1051; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Mai/2010) – fls.1352/1353; 

- Recibo de Pagamento (Abr/2010) – fls.1354; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Mar/2010) – fls.1355/1356; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Fev/2010) – fls.1357/1358; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Jan/2010) – fls.1359/1360; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Dez/2009) – fls.1361/1362; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Nov/2009) – fls.1363/1364; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Out/2009) – fls.1365/1366; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Set/2009) – fls.1367/1368; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Ago/2009) – fls.1369/1370; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Jul/2009) – fls.1371/1372; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Jun/2009) – fls.1373/1374; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Mai/2009) – fls.1375/1376; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Abr/2009) – fls.1377/1379; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Mar/2009) – fls.1380/1381; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Fev/2009) – fls.1382/1383; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Jan/2009) – fls.1384/1385; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Dez/2008) – fls.1386/1387; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Nov/2008) – fls.1388/1389; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Out/2008) – fls.1390/1391; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Set/2008) – fls.1392/1393; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Ago/2008) – fls.1394/1395; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Jul/2008) – fls.1396/1397; 
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- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Jun/2008) – fls.1398/1399; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Mai/2008) – fls.1400/1401; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Abr/2008) – fls.1402/1403; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Mar/2008) – fls.1404/1405; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Fev/2008) – fls.1406/1407; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Jan/2008) – fls.1408/1409; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Dez/2007) – fls.1410/1411; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Nov/2007) – fls.1412/1413; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Out/2007) – fls.1414/1415; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Set/2007) – fls.1416/1417; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Ago/2007) – fls.1418/1419; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Jul/2007) – fls.1420/1421; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Jun/2007) – fls.1422/1423; 

- Recibo de Pagamento (Mai/2007) – fls.1424; 

- Recibo de Pagamento (Abr/2007) – fls.1425; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Mar/2007) – fls.1426/1427; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Fev/2007) – fls.1428/1429; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Jan/2007) – fls.1430/1431; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Dez/2006) – fls.1432/1433; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Nov/2006) – fls.1434/1435; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Out/2006) – fls.1436/1437; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Set/2006) – fls.1438/1439; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Ago/2006) – fls.1440/1441; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Jul/2006) – fls.1442/1443; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Jun/2006) – fls.1444/1445; 

- Recibo de Pagamento (Mai/2006) – fls.1446 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Abr/2006) – fls.1447/1448; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Mar/2006) – fls.1449/1450; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Fev/2006) – fls.1451/1452; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Jan/2006) – fls.1453/1454; 

- Recibo de Pagamento (Dez/2005) – fls.1455; 

- Recibo de Pagamento (Nov/2005) – fls.1456; 

- Recibo de Pagamento (Out/2005) – fls.1457; 

- Recibo de Pagamento (Set/2005) – fls.1458; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Ago/2005) – fls.1459/1460; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Jul/2005) – fls.1461/1462; 
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- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Jun/2005) – fls.1463/1464; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Mai/2005) – fls.1465/1466; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Abr/2005) – fls.1467/1468; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Mar/2005) – fls.1469/1470; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Fev/2005) – fls.1471/1472; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Jan/2005) – fls.1473/1474; 

- Recibo de Pagamento (Dez/2004) – fls.1475; 

- Recibo de Pagamento (Nov/2004) – fls.1476; 

- Recibo de Pagamento (Out/2004) – fls.1477; 

- Recibo de Pagamento (Set/2004) – fls.1478; 

- Recibo de Pagamento (Ago/2004) – fls.1479; 

- Recibo de Pagamento (Jul/2004) – fls.1480; 

- Recibo de Pagamento (Jun/2004) – fls.1481; 

- Recibo de Pagamento (Mai/2004) – fls.1482; 

- Recibo de Pagamento (Abr/2004) – fls.1483; 

- Recibo de Pagamento (Mar/2004) – fls.1484; 

- Recibo de Pagamento (Fev/2004) – fls.1485; 

- Recibo de Pagamento (Jan/2004) – fls.1486; 

- Recibo de Pagamento (Dez/2003) – fls.1487; 

- Recibo de Pagamento (Nov/2003) – fls.1488; 

- Recibo de Pagamento (Out/2003) – fls.1489; 

- Recibo de Pagamento (Set/2003) – fls.1490; 

- Recibo de Pagamento (Ago/2003) – fls.1491; 

- Recibo de Pagamento (Jul/2003) – fls.1492; 

- Recibo de Pagamento (Jun/2003) – fls.1493; 

- Recibo de Pagamento (Mai/2003) – fls.1494; 

- Recibo de Pagamento (Abr/2003) – fls.1495; 

- Recibo de Pagamento (Mar/2003) – fls.1496/1497; 

- Recibo de Pagamento (Fev/2003) – fls.1498; 

- Recibo de Pagamento (Jan/2003) – fls.1499; 

 

7)  Nilza Pereira Alvim Kaizer, assistente administrativo (fls. 1500/1805); 

- Relatório de Pagamento de Hora Extra Indevido (fls. 1500/1501); 

- Relatório Espelho de Ponto Eletrônico – 01/01/2013 a 31/12/2013 (fls. 1502/1503); 

- Relatório Espelho de Ponto Eletrônico – 01/01/2012 a 31/12/2012 (fls. 1504/1506); 
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- Relatório Espelho de Ponto Eletrônico – 01/01/2011 a 31/12/2011 (fls. 1507/1511); 

- Relatório Espelho de Ponto Eletrônico – 01/01/2010 a 31/12/2010 (fls. 1512); 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2013) – fls.1513/1515; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Abr/2013) – fls.1516/1518; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2013) – fls.1519/1521; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Fev/2013) – fls.1522/1524; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jan/2013) – fls.1525/1528; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Dez/2012) – fls.1529/1531; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Nov/2012) – fls.1532/1534; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Out/2012) – fls.1535/1537; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Set/2012) – fls.1538/1540; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Ago/2012) – fls.1541/1543; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jul/2012) – fls.1544/1546; 

- Recibo de Pagamento (Jun/2012) – fls.1547; 

- Recibo de Pagamento (Mai/2012) – fls.1548; 

- Recibo de Pagamento (Abr/2012) – fls.1549; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Mar/2012) – fls.1550/1551; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Fev/2012) – fls.1552/1554; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jan/2012) – fls.1555/1558; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Dez/2011) – fls.1559/1561; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Nov/2011) – fls.1562/1564; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Out/2011) – fls.1565/1567; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Set/2011) – fls.1568/1569; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Ago/2011) – fls.1570/1573; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jul/2011) – fls.1574/1576; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jun/2011) – fls.1577/1579; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2011) – fls.1580/1582; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Abr/2011) – fls.1583/1585; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2011) – fls.1586/1588; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Fev/2011) – fls.1589/1591; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jan/2011) – fls.1592/1594; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Dez/2010) – fls.1595/1597; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Nov/2010) – fls.1598/1600; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Out/2010) – fls.1601/1603; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Set/2010) – fls.1604/1606; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Ago/2010) – fls.1607/1609; 
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- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jul/2010) – fls.1610/1612; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Jun/2010) – fls.1613/1614; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2010) – fls.1615/1617; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Abr/2010) – fls.1618/1620; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2010) – fls.1621/1623; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Fev/2010) – fls.1624/1626; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jan/2010) – fls.1627/1629; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Dez/2009) – fls.1630/1632; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Nov/2009) – fls.1633/1635; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Out/2009) – fls.1636/1638; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Set/2009) – fls.1639/1641; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Ago/2009) – fls.1642/1644; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jul/2009) – fls.1645/1647; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jun/2009) – fls.1648/1650; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2009) – fls.1651/1653; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Abr/2009) – fls.1654/1656; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2009) – fls.1657/1659; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Fev/2009) – fls.1660/1662; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jan/2009) – fls.1663/1665; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Dez/2008) – fls.1666/1668; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Nov/2008) – fls.1669/1671; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Out/2008) – fls.1672/1674; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Set/2008) – fls.1675/1677; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Ago/2008) – fls.1678/1680; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jul/2008) – fls.1681/1683; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jun/2008) – fls.1684/1686; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2008) – fls.1687/1689; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Abr/2008) – fls.1690/1692; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2008) – fls.1693/1695; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Fev/2008) – fls.1696/1698; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jan/2008) – fls.1699/1701; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Dez/2007) – fls.1702/1704; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Nov/2007) – fls.1705/1707; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Out/2007) – fls.1708/1710; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Set/2007) – fls.1711/1713; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Ago/2007) – fls.1714/1716; 
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- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jul/2007) – fls.1717/1719; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jun/2007) – fls.1720/1722; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2007) – fls.1723/1725; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Abr/2007) – fls.1726/1728; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2007) – fls.1729/1731; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Fev/2007) – fls.1732/1734; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jan/2007) – fls.1735/1737; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Dez/2006) – fls.1738/1740; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Nov/2006) – fls.1741/1743; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Out/2006) – fls.1744/1746; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Set/2006) – fls.1747/1749; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Ago/2006) – fls.1750/1752; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jul/2006) – fls.1753/1755; 

- Cartão de Ponto (Jun/2006) – fls.1756; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2006) – fls.1757/1759; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Abr/2006) – fls.1760/1762; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2006) – fls.1763/1765; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Fev/2006) – fls.1766/1768; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Jan/2006) – fls.1769/1770; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Dez/2005) – fls.1771/1773; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Nov/2005) – fls.1774/1776; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Out/2005) – fls.1777/1779; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Set/2005) – fls.1780/1782; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Ago/2005) – fls.1783/1786; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jul/2005) – fls.1787/1789; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jun/2005) – fls.1790/1792; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2005) – fls.1793/1795; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Abr/2005) – fls.1796/1798; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2005) – fls.1799/1801; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Fev/2005) – fls.1802/1804; 

          - Recibo de Pagamento (Jan/2005) – fls.1805; 

 

8) Ruth Mary da Costa, assistente administrativo (fls. 1806/2112): 

 - Relatório de Pagamento de Hora Extra Indevido (fls. 1806/1807); 

- Relatório Espelho de Ponto Eletrônico – 01/01/2011 a 31/12/2011 (fls. 1808/1812); 
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- Relatório Espelho de Ponto Eletrônico – 01/01/2012 a 31/12/2012 (fls. 1813/1816); 

- Relatório Espelho de Ponto Eletrônico – 01/01/2013 a 31/12/2013 (fls. 1817/1818); 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2013) – fls.1819/1821; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Abr/2013) – fls.1822/1823; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2013) – fls.1824/1826; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Fev/2013) – fls.1827/1829; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jan/2013) – fls.1830/1832; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Dez/2012) – fls.1833/1835; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Nov/2012) – fls.1836/1837; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Out/2012) – fls.1838/1839; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Set/2012) – fls.1840/1842; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Ago/2012) – fls.1843/1845; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jul/2012) – fls.1846/1848; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jun/2012) – fls.1849/1851; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2012) – fls.1852/1854; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Abr/2012) – fls.1855/1857; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2012) – fls.1858/1860; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Fev/2012) – fls.1861/1863; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jan/2012) – fls.1864/1867; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Dez/2011) – fls.1868/1870; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Nov/2011) – fls.1871/1873; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Out/2011) – fls.1874/1876; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Set/2011) – fls.1877/1879; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Ago/2011) – fls.1880/1882; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jul/2011) – fls.1883/1885; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jun/2011) – fls.1886/1888; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2011) – fls.1889/1891; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Abr/2011) – fls.1892/1894; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2011) – fls.1895/1897; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Fev/2011) – fls.1898/1900; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jan/2011) – fls.1901/1903; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Dez/2010) – fls.1904/1905; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Nov/2010) – fls.1906/1908; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Out/2010) – fls.1909/1911; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Set/2010) – fls.1912/1914; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Ago/2010) – fls.1915/1917; 
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- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jul/2010) – fls.1918/1920; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jun/2010) – fls.1921/1923; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2010) – fls.1924/1926; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Abr/2010) – fls.1927/1929; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2010) – fls.1930/1932; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Fev/2010) – fls.1933/1935; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jan/2010) – fls.1936/1938; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Dez/2009) – fls.1939/1941; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Nov/2009) – fls.1942/1944; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Out/2009) – fls.1945/1947; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Set/2009) – fls.1948/1950; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Ago/2009) – fls.1951/1953; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jul/2009) – fls.1954/1956; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Jun/2009) – fls.1957/1958; 

- Recibo de Pagamento e Cartão de Ponto (Mai/2009) – fls.1959/1960; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Abr/2009) – fls.1961/1963; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2009) – fls.1964/1966; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Fev/2009) – fls.1967/1969; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jan/2009) – fls.1970/1972; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Dez/2008) – fls.1973/1975; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Nov/2008) – fls.1976/1978; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Out/2008) – fls.1979/1981; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Set/2008) – fls.1982/1984; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Ago/2008) – fls.1985/1987; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jul/2008) – fls.1988/1990; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jun/2008) – fls.1991/1993; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2008) – fls.1994/1996; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Abr/2008) – fls.1997/1998; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2008) – fls.1999/2001; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Fev/2008) – fls.2002/2004; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jan/2008) – fls.2005/2007; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Dez/2007) – fls.2008/2010; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Nov/2007) – fls.2011/2013; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Out/2007) – fls.2014/2016; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Set/2007) – fls.2017/2019; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Ago/2007) – fls.2020/2022; 
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- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jul/2007) – fls.2023/2025; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jun/2007) – fls.2026/2028; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2007) – fls.2029/2031; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Abr/2007) – fls.2032/2034; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2007) – fls.2035/2037; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Fev/2007) – fls.2038/2040; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Jan/2007) – fls.2041/2042; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Dez/2006) – fls.2043/2045; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Nov/2006) – fls.2046/2048; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Out/2006) – fls.2049/2051; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Set/2006) – fls.2052/2054; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Ago/2006) – fls.2055/2057; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jul/2006) – fls.2058/2060; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jun/2006) – fls.2061/2063; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2006) – fls.2064/2066; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Abr/2006) – fls.2067/2069; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Mar/2006) – fls.2070/2071; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Fev/2006) – fls.2072/2074; 

- Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Jan/2006) – fls.2075/2076; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Dez/2005) – fls.2077/2079; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Nov/2005) – fls.2080/2082; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Out/2005) – fls2083/2085; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Set/2005) – fls.2086/2088; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Ago/2005) – fls.2089/2092; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jul/2005) – fls.2093/2095; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Jun/2005) – fls.2096/2098; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mai/2005) – fls.2099/2101; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Abr/2005) – fls.2102/2104; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Mar/2005) – fls.2105/2107; 

- Recibo de Pagamento, Cartão de Ponto e Autorização de Horas Extras (Fev/2005) – fls.2108/2110; 

           - Recibo de Pagamento e Autorização de Horas Extras (Jan/2005) – fls.2111/2112. 

 

O Anexo II deste Inquérito Parlamentar, que traz a 
resposta apresentada pela CODESAN ao Ofício nº 09/2017 (cópia do processo 
movido pelo Sindicato contra a Codesan, por descumprimento de piso salarial), é 
formado por três volumes assim discriminados: 
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           Volume I – fls. 001/203; 

- Recibo de Protocolo do Ofício nº 503/17 (CODESAN) – fls. 01; 
- Ofício nº 503/17 (CODESAN) – fls. 02; 
- Ofício nº 09/17 (CPI) – fls. 03; 
- Planilha de Débitos – Proc.0000500-03.2011.5.15.0143 – fls. 04; 
- Capa do Vol. I do Recurso Ordinário do Proc.0000500-03.2011 – fls. 05/07; 
- Inicial da Ação de Cumprimento - Proc.0000500-03.2011 – fls. 08/20; 
- Procuração, Ata de Posse e Estatuto Social do Sindicato – fls. 21/35; 
- Recibos de pagamento de pedreiros da CODESAN – fls.31/44; 
- Convenção Coletiva de Trabalho (2010/2011) – fls. 45/74; 
- Designação de audiência – fls. 75; 
- Notificação/Pedido de Vista/Procuração/Carga – fls.76/80; 
- Ata de audiência, em 27.06.2011 –fls. 81; 
- Convenção Coletiva de Trabalho (2011/2012) – fls. 82/111; 
- Contestação da CODESAN – fls. 112/128; 
- Acordo Coletivo de Trabalho (2010/2011) – fls. 129/138; 
- CNPJ CODESAN – fls. 139; 
- Estatuto Social CODESAN – fls.140/149; 
- Relatório de custo dos pedreiros CODESAN – jan/10 – fls.150/151;    
- Relatório de custo dos pedreiros CODESAN – fev/10 – fls.152/153;    
-Relatório de custo dos pedreiros CODESAN – mar/10 – fls.154/155; 
-Relatório de custo dos pedreiros CODESAN – abr/10 – fls.156/157; 
-Relatório de custo dos pedreiros CODESAN – mai/10 – fls.158/159;   
-Relatório de custo dos pedreiros CODESAN – jun/10 – fls.160/161;   
- Relatório de custo dos pedreiros CODESAN – jul/10 – fls.162/163;   
- Relatório de custo dos pedreiros CODESAN – ago/10 – fls.164/165;  
- Relatório de custo dos pedreiros CODESAN – set/10 – fls.166/167;  
- Relatório de custo dos pedreiros CODESAN – out/10 – fls.168/169;  
- Relatório de custo dos pedreiros CODESAN – nov/10 – fls.170/171; 
- Relatório de custo dos pedreiros CODESAN – dez/10 – fls.172/173; 
- Relatório de custo dos pedreiros CODESAN – jan/11 – fls.174/175;    
- Relatório de custo dos pedreiros CODESAN – fev/11 – fls.176/177;    
-Relatório de custo dos pedreiros CODESAN – mar/11 – fls.178/179; 
-Relatório de custo dos pedreiros CODESAN – abr/11 – fls.180/181; 
-Relatório de custo dos pedreiros CODESAN – mai/11 – fls.182/183;   
-Relatório de custo dos pedreiros CODESAN – jun/11 – fls.184;   
- Relatório de custo serv. pedreiros CODESAN – jan/10 – fls.185;   
- Relatório de custo serv. pedreiros CODESAN – fev/10 – fls.186;  
- Relatório de custo serv. pedreiros CODESAN – mar/10 – fls.187;  
- Relatório de custo serv. pedreiros CODESAN – abr/10 – fls.188;  
- Relatório de custo serv. pedreiros CODESAN – mai/10 – fls.189; 
- Relatório de custo serv. pedreiros CODESAN – jun/10 – fls.190; 
- Relatório de custo serv. pedreiros CODESAN – jul/10 – fls.191;   
- Relatório de custo serv. pedreiros CODESAN – ago/10 – fls.192;  
- Relatório de custo serv. pedreiros CODESAN – set/10 – fls.193;  
- Relatório de custo serv. pedreiros CODESAN – out/10 – fls.194;  
- Relatório de custo serv. pedreiros CODESAN – nov/10 – fls.195; 
- Relatório de custo serv. pedreiros CODESAN – dez/10 – fls.196; 
- Relatório de custo serv. pedreiros CODESAN – jan/11 – fls.197;   
- Relatório de custo serv. pedreiros CODESAN – mar/11– fls.198;  
- Relatório de custo serv. pedreiros CODESAN – abr/11 – fls.199;  
- Relatório de custo serv. pedreiros CODESAN – mai/11 – fls.200; 
- Relatório de custo serv. pedreiros CODESAN – jun/11 – fls.201; 
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- Extrato de cadastro de admissões/desligamentos – mai/11 – fls. 202; 
- Encerramento do 1º Volume – fls. 203. 
 

            Volume II – fls. 204/401; 

- Capa do Vol.II do Recurso Ordinário do Proc.0000500-03.2011 – fls. 204/206; 
- Listagem de funcionários por função CODESAN – fls. 207/209; 
- Relação de acionistas CODESAN – fls. 210/211; 
- Previsão de repasses à CODESAN em 2011 – fls.212; 
- Ofício nº 117/2009 do Município à CODESAN – fls. 213; 
- Resposta da CODESAN ao ofício nº 117/2009 – fls. 214; 
- Manifestação do Sindicato à contestação da CODESAN – fls. 215/239; 
- Sentença –fls. 240/247; 
- Recurso Ordinário da CODESAN – fls. 248/269; 
- Listagem de funcionários por função CODESAN (jan/09) – fls. 270/272; 
- Listagem de funcionários por função CODESAN (fev/09) – fls. 273/276; 
- Listagem de funcionários por função CODESAN (mar/09) – fls. 277/280; 
- Listagem de funcionários por função CODESAN (abr/09) – fls. 281/284; 
- Listagem de funcionários por função CODESAN (mai/09) – fls. 285/288; 
- Listagem de funcionários por função CODESAN (jun/09) – fls. 289/292; 
- Listagem de funcionários por função CODESAN (ago/09) – fls. 293/295; 
- Listagem de funcionários por função CODESAN (set/09) – fls. 296/298; 
- Listagem de funcionários por função CODESAN (out/09) – fls. 299/302; 
- Listagem de funcionários por função CODESAN (nov/09) – fls. 303/306; 
- Listagem de funcionários por função CODESAN (dez/09) – fls. 307/309;  
- Listagem de funcionários por função CODESAN (jan/10) – fls. 310/313; 
- Listagem de funcionários por função CODESAN (fev/10) – fls. 314/317; 
- Listagem de funcionários por função CODESAN (mar/10) – fls. 318/321; 
- Listagem de funcionários por função CODESAN (abr/10) – fls. 322/325;  
- Listagem de funcionários por função CODESAN (mai/10) – fls. 326/329; 
- Listagem de funcionários por função CODESAN (jun/10) – fls. 330/332; 
- Listagem de funcionários por função CODESAN (jul/10) – fls. 333/335; 
- Listagem de funcionários por função CODESAN (ago/10) – fls. 336/338;  
- Listagem de funcionários por função CODESAN (set/10) – fls. 339/341; 
- Listagem de funcionários por função CODESAN (out/10) – fls. 342/344; 
- Listagem de funcionários por função CODESAN (nov/10) – fls. 345/347; 
- Listagem de funcionários por função CODESAN (dez/10) – fls. 348/351;  
- Listagem de funcionários por função CODESAN (jan/11) – fls. 352/355; 
- Listagem de funcionários por função CODESAN (fev/11) – fls. 356/359; 
- Listagem de funcionários por função CODESAN (mar/11) – fls. 360/363; 
- Listagem de funcionários por função CODESAN (abr/11) – fls. 364/367; 
- Listagem de funcionários por função CODESAN (mai/11) – fls. 368/371; 
- Listagem de funcionários por função CODESAN (jun/11) – fls. 372/375; 
- Listagem de funcionários por função CODESAN (jul/11) – fls. 376/379; 
- Listagem de funcionários por função CODESAN (ago/11) – fls. 380/383;  
- Listagem de funcionários por função CODESAN (set/11) – fls. 384/387; 
- Listagem de funcionários por função CODESAN (out/11) – fls. 388/391; 
- Listagem de funcionários por função CODESAN (nov/11) – fls. 392/395; 
- Listagem de funcionários por função CODESAN (dez/11) – fls. 396/399; 

- Encerramento do 2º Volume – fls. 400/401. 

            Volume III – fls. 402/586. 

- Capa do Vol.III do Recurso Ordinário do Proc.0000500-03.2011 – fls. 402/404; 
- Listagem de funcionários por função CODESAN (jan/09) – fls. 405/408; 
- Listagem de funcionários por função CODESAN (fev/09) – fls. 409/412; 
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- Listagem de funcionários por função CODESAN (mar/09) – fls. 413/416; 
- Depósito recursal – fls. 417/418; 
- Notificação, Carga e Contrarrazões de Recurso Ordinário – fls. 419/442; 
- Carga, Verificação de Pressupostos Recursais, Despacho – fls. 443/446; 
- Certidão de recebimento, registro e distribuição – fls. 447/448; 
- Certidão de acórdão, voto e publicação – fls. 449/453; 
- Certidão de remessa, recebimento e notificação – fls. 454/456; 
- Pedido de vista, procuração, ata, carga – fls. 457/467; 
- Agravo de instrumento em Recurso de Revista – fls. 468/471; 
- Trânsito em julgado, em 23.09.2014;  
- Notificação e carga – fls. 473/474; 
- Ata de audiência – fls. 475; 
- Petição conjunta de acordo – fls. 476/478; 
- Convocação e ata da Assembleia Geral Extraordinária – fls. 479/484;  
- Valor devido – Alceu de Castro – fls. 485/486; 
- Valor devido – João Batista Garcia – fls. 487/488;  
- Valor devido – Aguinaldo José Simão – fls. 489/490;  
- Valor devido – Valter de Oliveira – fls. 491/492;  
- Valor devido – Rodrigo Soares – fls. 493/494;  
- Valor devido – José Roberto Brito – fls. 495/496; 
- Valor devido – Antônio da Silva – fls. 497/498; 
- Valor devido – José Rogério Lopes – fls. 499/500;  
- Valor devido – Carlos José Ferreira – fls. 501/502;  
- Valor devido – Luiz Aparecido Batista – fls. 503/504;  
- Valor devido – Manoel Augusto – fls. 505/506;  
- Valor devido – Antônio Donizete Evangelista – fls. 507/508; 
- Valor devido – Raimundo Mendes de Sousa – fls. 509/510; 
- Valor devido – Aparecido Barbosa – fls. 511/512;  
- Valor devido – Jair Rufino de Sousa – fls. 513/514;  
- Valor devido – Ricardo Freeman – fls. 515/516;  
- Valor devido – Carlos Roberto Pires de Lima – fls. 517/518;  
- Valor devido – Osmar Pinheiro da Silva – fls. 519/520; 
- Valor devido – José Domingues – fls. 521/522; 
- Valor devido – Salvador Luiz Sales – fls. 523/524;  
- Valor devido – Jair Francisco de Almeida – fls. 525;  
- Valor devido – Benedito Lucinei Alves – fls. 526/527;  
- Valor devido – Domingos dos Anjos e Silva – fls. 528/529;  
- Valor devido – Aparecido Fabiano da Silva – fls. 530/531; 
- Valor devido – Claudio Pereira de Lima – fls. 532/533; 
- Valor devido – Lucio Ferreira Martins – fls. 534/535;  
- Valor devido – Rodrigo Fernandes Barbosa – fls. 536/537;  
- Valor devido – Anselmo Hernandez – fls. 538/539;  
- Valor devido – José Carlos Luiz da Silva – fls. 540/541;  
- Valor devido – Luiz Francisco Teixeira – fls. 542/543; 
- Valor devido – Gilson Pereira do Nascimento – fls. 544/545; 
- Valor devido – João Belini de Souza – fls. 546/547;  
- Valor devido – Antonio Hemogenio de Oliveira – fls. 548/549;  
- Valor devido – Ivan Cesar Pinto – fls. 550/551;  
- Valor devido – Valter Carvalho – fls. 552/553;  
- Valor devido – Osny Egidio – fls. 554; 
- Valor devido – Jean Marcel Calasans Castilho – fls. 555; 
- Valor devido – André Cícero Garcia – fls. 556;  
- Valor devido – Aderaldo Pires de Campos – fls. 557;  
- Valor devido – William Aparecido Garcia – fls. 558;  
- Valor devido – Carlos Alexandr Barbosa – fls. 559;  
- Valor devido – Adauto Ferreira Martins – fls. 560/561; 
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- Valor devido – Celio Tavares – fls. 562/563; 
- Valor devido – Emerson Cunha da Silva – fls. 564/565;  
- Valor devido – Luiz Carlos Bertacci – fls. 566/567;  
- Valor devido – Idalecio Benvindo Ferreira – fls. 568;  
- Alvará judicial – fls. 569/571;  
- Valor devido – Gerson Ramilde de Oliveira – fls. 572/586; 
- Substabelecimento – fls. 582. 
 
 

O Anexo III  deste Inquérito Parlamentar, que traz a 
resposta apresentada pela CODESAN ao Ofício nº 07/2017, refere-se às folhas de 
ponto dos vigias, de 21.12.2002 a 15.06.2013, e é formado por dois volumes assim 
discriminados: 

 

Volume I – fls. 001/235; 

- Folha de Ponto (21/12/2002 a 20/01/2003) – fls. 01/04; 
- Folha de Ponto (20/01/2003 a 21/02/2003) – fls. 05/08;  
- Folha de Ponto (21/02/2003 a 20/03/2003) – fls. 09/12;  
- Folha de Ponto (21/03/2003 a 20/04/2003) – fls. 13/16; 
- Folha de Ponto (21/04/2003 a 20/05/2003) – fls. 17/18; 
- Folha de Ponto (21/05/2003 a 20/06/2003) – fls. 19/20;  
- Folha de Ponto (21/06/2003 a 20/07/2003) – fls. 21/22;  
- Folha de Ponto (21/07/2003 a 20/08/2003) – fls. 23/24; 
- Folha de Ponto (21/08/2003 a 20/09/2003) – fls. 25/28; 
- Folha de Ponto (21/09/2003 a 20/10/2003) – fls. 29/32;  
- Folha de Ponto (21/10/2003 a 20/11/2003) – fls. 33/36;  
- Folha de Ponto (21/11/2003 a 20/12/2003) – fls. 37/40; 
- Folha de Ponto (21/12/2003 a 20/01/2004) – fls. 41/43; 
- Folha de Ponto (21/01/2004 a 20/02/2004) – fls. 44/46;  
- Folha de Ponto (21/02/2004 a 20/03/2004) – fls. 47/50;  
- Folha de Ponto (21/03/2004 a 20/04/2004) – fls. 51/54; 
- Folha de Ponto (21/04/2004 a 20/05/2004) – fls. 55; 
- Folha de Ponto (21/05/2004 a 20/06/2004) – fls. 56/58;  
- Folha de Ponto (21/06/2004 a 20/07/2004) – fls. 59/62;  
- Folha de Ponto (21/07/2004 a 20/08/2004) – fls. 63/66; 
- Folha de Ponto (21/08/2004 a 20/09/2004) – fls. 67/70; 
- Folha de Ponto (21/09/2004 a 20/10/2004) – fls. 71/74;  
- Folha de Ponto (21/10/2004 a 20/11/2004) – fls. 75/78;  
- Folha de Ponto (21/11/2004 a 20/12/2004) – fls. 79/82;  
- Folha de Ponto (21/12/2004 a 20/01/2005) – fls. 83/85; 
- Folha de Ponto (21/01/2005 a 20/02/2005) – fls. 86/88;  
- Folha de Ponto (fev/mar/2005) – fls. 89/91;  
- Folha de Ponto (21/03/2005 a 20/04/2005) – fls. 92/94; 
- Folha de Ponto (abr/mai/2005) – fls. 95/96; 
- Folha de Ponto (21/05/2005 a 20/06/2005) – fls. 97/99;  
- Folha de Ponto (21/06/2005 a 20/07/2005) – fls. 100/103 e 109;  
- Folha de Ponto (jul/ago/2005) – fls. 104/108; 
- Folha de Ponto (21/12/2005 a 20/01/2006) – fls. 110/114; 
- Folha de Ponto (21/01/2006 a 20/02/2006) – fls. 115/119;  
- Folha de Ponto (15/02/2006 a 16/03/2006) – fls. 120/122;  
- Folha de Ponto (mar/abr/2006) – fls. 123/128;  
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- Folha de Ponto (16/04/2006 a 15/05/2006) – fls. 129/133; 
- Folha de Ponto (16/05/2006 a 15/06/2006) – fls. 134/138;  
- Folha de Ponto (16/06/2006 a 15/07/2006) – fls. 139/143;  
- Folha de Ponto (16/07/2006 a 15/08/2006) – fls. 144/146; 
- Folha de Ponto (16/08/2006 a 15/09/2006) – fls. 147/151; 
- Folha de Ponto (16/09/2006 a 15/10/2006) – fls. 152/156;  
- Folha de Ponto (16/10/2006 a 15/11/2006) – fls. 157/161;  
- Folha de Ponto (16/11/2006 a 15/11/2006) – fls. 162/165; 
- Folha de Ponto (16/12/2006 a 15/01/2007) – fls. 166/170; 
- Folha de Ponto (16/01/2007 a 15/02/2007) – fls. 171/175;  
- Folha de Ponto (16/02/2007 a 15/03/2007) – fls. 176/180;  
- Folha de Ponto (16/03/2007 a 15/04/2007) – fls. 181/185; 
- Folha de Ponto (16/04/2007 a 15/05/2007) – fls. 189/190; 
- Folha de Ponto (16/05/2007 a 15/06/2007) – fls. 191/195;  
- Folha de Ponto (16/06/2007 a 15/07/2007) – fls. 196/200;  
- Folha de Ponto (16/07/2007 a 15/08/2007) – fls. 201/209; 
- Folha de Ponto (16/08/2007 a 15/09/2007) – fls. 210/219;  
- Folha de Ponto (16/09/2007 a 15/10/2007) – fls. 220/225;  
- Folha de Ponto (16/10/2007 a 15/11/2007) – fls. 226/230;  
- Folha de Ponto (16/11/2007 a 15/12/2007) – fls. 231/235. 
 

Volume II – fls. 236/431; 

- Folha de Ponto (16/12/2007 a 15/01/2008) – fls. 236/240; 
- Folha de Ponto (16/01/2008 a 15/02/2008) – fls. 241/244;  
- Folha de Ponto (16/02/2008 a 15/03/2008) – fls. 245/247;  
- Folha de Ponto (16/03/2008 a 15/04/2008) – fls. 248/251; 
- Folha de Ponto (16/04/2008 a 15/05/2008) – fls. 252/255; 
- Folha de Ponto (16/05/2008 a 15/06/2008) – fls. 256/257;  
- Folha de Ponto (16/06/2008 a 15/07/2008) – fls. 258/259;  
- Folha de Ponto (16/07/2008 a 15/08/2008) – fls. 260/263; 
- Folha de Ponto (16/08/2008 a 15/09/2008) – fls. 264/267;  
- Folha de Ponto (16/09/2008 a 15/10/2008) – fls. 268/271;  
- Folha de Ponto (16/10/2008 a 15/11/2008) – fls. 272/275;  

- Folha de Ponto (16/11/2008 a 15/12/2008) – fls. 276/279; 

- Folha de Ponto (16/12/2008 a 15/01/2009) – fls. 280/283; 
- Folha de Ponto (16/01/2009 a 15/02/2009) – fls. 284/287;  
- Folha de Ponto (16/03/2009 a 15/04/2009) – fls. 288/290; 
- Folha de Ponto (16/06/2009 a 15/07/2009) – fls. 291/293;  
- Folha de Ponto (16/07/2009 a 15/08/2009) – fls. 294/296; 
- Folha de Ponto (16/08/2009 a 15/09/2009) – fls. 297/299;  
- Folha de Ponto (16/09/2009 a 15/10/2009) – fls. 300/302;  
- Folha de Ponto (16/10/2009 a 15/11/2009) – fls. 303/305;  

- Folha de Ponto (16/11/2009 a 15/12/2009) – fls. 306; 

- Folha de Ponto (16/12/2009 a 15/01/2010) – fls. 307/309; 
- Folha de Ponto (16/01/2010 a 15/02/2010) – fls. 310/312;  
- Folha de Ponto (16/02/2010 a 15/03/2010) – fls. 313/315;  
- Folha de Ponto (16/03/2010 a 15/04/2010) – fls. 316/318; 
- Folha de Ponto (16/04/2010 a 15/05/2010) – fls. 319/321; 
- Folha de Ponto (16/05/2010 a 15/06/2010) – fls. 322;  
- Folha de Ponto (16/06/2010 a 15/07/2010) – fls. 323/324;  
- Folha de Ponto (16/07/2010 a 15/08/2010) – fls. 325/327; 
- Folha de Ponto (16/08/2010 a 15/09/2010) – fls. 328/329;  
- Folha de Ponto (16/09/2010 a 15/10/2010) – fls. 330/332;  
- Folha de Ponto (16/10/2010 a 15/11/2010) – fls. 333/335;  
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- Folha de Ponto (16/11/2010 a 15/12/2010) – fls. 336/338; 

- Folha de Ponto (16/12/2010 a 15/01/2011) – fls. 339/341; 
- Folha de Ponto (16/01/2011 a 15/02/2011) – fls. 342/344;  
- Folha de Ponto (16/02/2011 a 15/03/2011) – fls. 345/347;  
- Folha de Ponto (16/03/2011 a 15/04/2011) – fls. 348/350; 
- Folha de Ponto (16/04/2011 a 15/05/2011) – fls. 351/353; 
- Folha de Ponto (16/05/2011 a 15/06/2011) – fls. 354/356;  
- Folha de Ponto (16/06/2011 a 15/07/2011) – fls. 357/359;  
- Folha de Ponto (16/07/2011 a 15/08/2011) – fls. 360/362; 
- Folha de Ponto (16/08/2011 a 15/09/2011) – fls. 363/364;  
- Folha de Ponto (16/09/2011 a 15/10/2011) – fls. 365/367;  
- Folha de Ponto (16/10/2011 a 15/11/2011) – fls. 368/370;  

- Folha de Ponto (16/11/2011 a 15/12/2011) – fls. 371/373; 

- Folha de Ponto (16/12/2011 a 15/01/2012) – fls. 374/377; 
- Folha de Ponto (16/01/2012 a 15/02/2012) – fls. 378/379;  
- Folha de Ponto (16/02/2012 a 15/03/2012) – fls. 380/381;  
- Folha de Ponto (16/03/2012 a 15/04/2012) – fls. 382/383; 
- Folha de Ponto (16/04/2012 a 15/05/2012) – fls. 384/387; 
- Folha de Ponto (16/05/2012 a 15/06/2012) – fls. 388/391;  
- Folha de Ponto (16/06/2012 a 15/07/2012) – fls. 392/394;  
- Folha de Ponto (16/07/2012 a 15/08/2012) – fls. 395/398; 
- Folha de Ponto (16/08/2012 a 15/09/2012) – fls. 399/402;  
- Folha de Ponto (16/09/2012 a 15/10/2012) – fls. 403/404;  
- Folha de Ponto (16/10/2012 a 15/11/2012) – fls. 405/408;  

- Folha de Ponto (16/11/2012 a 15/12/2012) – fls. 409/410; 

- Folha de Ponto (16/12/2012 a 15/01/2013) – fls. 411/412; 
- Folha de Ponto (16/01/2013 a 15/02/2013) – fls. 413/416;  
- Folha de Ponto (16/02/2013 a 15/03/2013) – fls. 417/419;  
- Folha de Ponto (16/03/2013 a 15/04/2013) – fls. 420/423; 
- Folha de Ponto (16/04/2013 a 15/05/2013) – fls. 424/427; 
- Folha de Ponto (16/05/2013 a 15/06/2013) – fls. 428/431. 
 
 
 

O Anexo IV deste Inquérito Parlamentar, que traz a 
resposta apresentada pela CODESAN aos Ofícios nº 18/2017 e 55/2018, refere-se às 
Atas da Assembleia Geral, dos Conselhos e da Diretoria, de 2003 até 2017, e é 
formado por três volumes assim discriminados: 

Volume I – fls. 001/235; 

- Comprovante de protocolo do Ofício nº 545/17 da CODESAN – fls. 01; 
- Ofício nº 545/17 da CODESAN – fls. 02;  
- Ofício nº 18/2017 – fls. 03;  
- Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30.04.2003 – fls. 04/09; auditoria, 

incorporação 
- Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30.04.2004 – fls. 10/11;  
- Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 28.04.2005 – fls. 12/13; Lei 2051  
- Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 28.04.2006 – fls. 14/15;  
- Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30.04.2007 – fls. 16/40; proc. adm. 

01/07 
- Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30.04.2008 – fls. 41/44; sugeriu 

reestruturação 
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- Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30.04.2009 – fls. 45/47;  
- Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 29.04.2010 – fls. 48/50;  consignar 

em  folha de pagamento 
- Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 29.04.2011 – fls. 50/53;  
- Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30.04.2012 – fls. 53/55; alteração da 

sede, transformação em autarquia  
- Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30.04.2013 – fls. 56/59; defasagem 

salarial  
- Ata do Conselho de Administração de 03.01.2003 – fls. 60/61; contratação de m.o. 

temporária 
- Ata do Conselho de Administração de 18.03.2003 – fls. 61/64; extinção da empresa, 

incorporação 
- Ata do Conselho de Administração de 17.04.2003 – fls. 64/66; estudos de incorporação em 

fase avançada 
- Ata do Conselho de Administração de 02.05.2003 – fls. 66/67;  
- Ata do Conselho de Administração de 30.07.2003 – fls. 67/71; débitos de INSS da Codesan, 

REFIS  
- Ata do Conselho de Administração de 30.04.2004 – fls. 72;  
- Ata do Conselho de Administração de 24.03.2005 – fls. 73/75;  referendar contratação 
- Ata do Conselho de Administração de 23.09.2005 – fls. 75/76;  
- Ata do Conselho de Administração de 27.01.2006 – fls. 77/78; 
- Ata do Conselho de Administração de 17.03.2006 – fls. 78/79; referendar contratação 
- Ata do Conselho de Administração de 1º.11.2006 – fls. 80/81;  
- Ata do Conselho de Administração de 19.03.2007 – fls. 82/83;  
- Ata do Conselho de Administração e Fiscal de 19.03.2008 – fls. 83/84; REFIS/SINDMAR 
- Ata do Conselho de Administração de 16.01.2009 – fls. 85/86;  
- Ata do Conselho de Administração e Fiscal de 25.03.2009 – fls. 86/87;  
- Ata do Conselho de Administração de 22.01.2010 – fls. 87/88;  
- Ata do Conselho de Administração e Fiscal de 25.03.2010 – fls. 88/89;  
- Ata do Conselho de Administração de 24.01.2011 – fls. 90/91; nomenclatura e descrição de 

cargos/funções; 
- Ata do Conselho de Administração e Fiscal de 22.03.2011 – fls. 92;  
- Ata do Conselho de Administração de 12.01.2012 – fls. 93/94;  
- Ata do Conselho de Administração e Fiscal de 30.03.2012 – fls. 94/95;  
- Ata do Conselho de Administração de 02.01.2013 – fls. 96/101; situação jurídica 

Blumer/acordo vence em dezembro/2018, tá sendo cumprido? 
- Ata do Conselho de Administração e Fiscal de 27.03.2013 – fls. 101/103;  estudos? 

reestruturação 
- Ata da Diretoria de 03.01.2003 – fls. 104; contratação temporária 
- Ata da Diretoria de 09.01.2003 – fls. 104/107; cargos/jornada 
- Ata da Diretoria de 04.02.2003 – fls. 107;  
- Ata da Diretoria de 10.02.2003 – fls. 108;  
- Ata da Diretoria de 12.02.2003 – fls. 109;  
- Ata da Diretoria de 20.02.2003 – fls. 109;  
- Ata da Diretoria de 28.02.2003 – fls. 110/113; reposição salarial 18%, 11%, controle interno, 

redução de jornada 
- Ata da Diretoria de 10.03.2003 – fls. 113;  
- Ata da Diretoria de 01.04.2003 – fls. 113/114; engenheiro 20 horas  
- Ata da Diretoria de 11.04.2003 – fls. 114;  
- Ata da Diretoria de 22.04.2003 – fls. 114;  
- Ata da Diretoria de 23.04.2003 – fls. 115;  Aldevina doente 
- Ata da Diretoria de 09.05.2003 – fls. 115/116; deficit, reposição salarial 
- Ata da Diretoria de 10.06.2003 – fls. 116/118;  
- Ata da Diretoria de 14.07.2003 – fls. 118/121;  
- Ata da Diretoria de 22.07.2003 – fls. 121/123;  
- Ata da Diretoria de 08.08.2003 – fls. 124;  
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- Ata da Diretoria de 12.08.2003 – fls. 124/126;  
- Ata da Diretoria de 26.08.2003 – fls. 126/127;  
- Ata da Diretoria de 10.09.2003 – fls. 127;  
- Ata da Diretoria de 01.10.2003 – fls. 128; cargo em comissão 
- Ata da Diretoria de 02.10.2003 – fls. 129;  
- Ata da Diretoria de 03.10.2003 – fls. 130/132; cargos/salários 
- Ata da Diretoria de 10.10.2003 – fls. 133/134;  
- Ata da Diretoria de 10.10.2003 – fls. 134;  
- Ata da Diretoria de 10.11.2003 – fls. 135; 
- Ata da Diretoria de 12.11.2003 – fls. 135;  
- Ata da Diretoria de 27.11.2003 – fls. 136;  
- Ata da Diretoria de 28.11.2003 – fls. 137;  
dezembro 2003 - lei codesan 
- Ata da Diretoria de 10.12.2003 – fls. 137/139;  
- Ata da Diretoria de 12.12.2003 – fls. 139/141; 
- Ata da Diretoria de 23.12.2003 – fls. 142/143; supervisor administrativo interno 
- Ata da Diretoria de 09.01.2004 – fls. 143/144;  
- Ata da Diretoria de 09.02.2004 – fls. 144;  
- Ata da Diretoria de 12.02.2004 – fls. 145;  
- Ata da Diretoria de 02.03.2004 – fls. 145/146; 
- Ata da Diretoria de 10.03.2004 – fls. 146;  
- Ata da Diretoria de 01.04.2004 – fls. 147;  
- Ata da Diretoria de 08.04.2004 – fls. 147/152;  
- Ata da Diretoria de 08.04.2004 – fls. 152/153;  
- Ata da Diretoria de 12.04.2004 – fls. 153; 
- Ata da Diretoria de 30.04.2004 – fls. 153/155; sindicato piso salarial  
- Ata da Diretoria de 07.05.2004 – fls. 155/156;  
- Ata da Diretoria de 12.05.2004 – fls. 157/158; Gloria/Aldevina continua doente 
- Ata da Diretoria de 04.06.2004 – fls. 158/159;  
- Ata da Diretoria de 09.06.2004 – fls. 159; fundo pequenas despesas 
- Ata da Diretoria de 11.06.2004 – fls. 160;  
- Ata da Diretoria de 12.07.2004 – fls. 161;  
- Ata da Diretoria de 06.08.2004 – fls. 161/162;  
- Ata da Diretoria de 10.08.2004 – fls. 162/163; 50% 13o 
- Ata da Diretoria de 10.08.2004 – fls. 163/164; 
- Ata da Diretoria de 03.09.2004 – fls. 164;  
- Ata da Diretoria de 10.09.2004 – fls. 164;  sem expediente 
- Ata da Diretoria de 07.10.2004 – fls. 165; sem expediente 
- Ata da Diretoria de 11.10.2004 – fls. 165; sem expediente 
- Ata da Diretoria de 29.10.2004 – fls. 166;  
- Ata da Diretoria de 10.11.2004 – fls. 166;  
- Ata da Diretoria de 10.12.2004 – fls. 167;  
- Ata da Diretoria de 13.12.2004 – fls. 167;  
- Ata da Diretoria de 16.12.2004 – fls. 168; Ruth tesoureira 
- Ata da Diretoria de 16.12.2004 – fls. 168; sem expediente 
- Ata da Diretoria de 17.12.2004 – fls. 169/171; assistente social 
- Ata da Diretoria de 20.12.2004 – fls. 171; mais cargo de supervisor 
- Ata da Diretoria de 29.12.2004 – fls. 172/174; quadro cargo/salarios 
- Ata da Diretoria de 10.01.2005 – fls. 175;  
- Ata da Diretoria de 27.01.2005 – fls. 175;  
- Ata da Diretoria de 10.02.2005 – fls. 176;  
- Ata da Diretoria de 11.03.2005 – fls. 176; 
- Ata da Diretoria de 12.03.2005 – fls. 176/178;  
- Ata da Diretoria de 14.03.2005 – fls. 178/179;  
- Ata da Diretoria de 15.03.2005 – fls. 179;  
- Ata da Diretoria de 16.03.2005 – fls. 180/181; cargo em comissão 
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- Ata da Diretoria de 17.03.2005 – fls. 181;  
- Ata da Diretoria de 31.03.2005 – fls. 181/183; mais cargos 
- Ata da Diretoria de 31.03.2005 – fls. 184/185; advogado/engenheiro 
- Ata da Diretoria de 11.04.2005 – fls. 185; 
- Ata da Diretoria de 18.04.2005 – fls. 186; Janete voltou/Ruth saiu 
- Ata da Diretoria de 05.05.2005 – fls. 186/188; sindicato/piso 
- Ata da Diretoria de 09.05.2005 – fls. 188;  
- Ata da Diretoria de 18.05.2005 – fls. 188/189; sem expediente 
- Ata da Diretoria de 19.05.2005 – fls. 189;  
- Ata da Diretoria de 31.05.2005 – fls. 190;  pisos/acordo judicial 
- Ata da Diretoria de 10.06.2005 – fls. 191;  
- Ata da Diretoria de 29.06.2005 – fls. 191/194; aprovação concurso 
- Ata da Diretoria de 29.06.2005 – fls. 194/195; auxiliar de diárias 
- Ata da Diretoria de 30.06.2005 – fls. 195/196;  
- Ata da Diretoria de 01.07.2005 – fls. 196/197;  
- Ata da Diretoria de 04.07.2005 – fls. 197; engenheiro 
- Ata da Diretoria de 05.07.2005 – fls. 198;  
- Ata da Diretoria de 07.07.2005 – fls. 198/199;  
- Ata da Diretoria de 08.07.2005 – fls. 199/202;  
- Ata da Diretoria de 11.07.2005 – fls. 202/203; 
- Ata da Diretoria de 18.07.2005 – fls. 203; Eva tesoureira 
- Ata da Diretoria de 20.07.2005 – fls. 203/204;  
- Ata da Diretoria de 25.07.2005 – fls. 204/207; quadro cargo/salários 
- Ata da Diretoria de 26.07.2005 – fls. 208/209; horários 
- Ata da Diretoria de 28.07.2005 – fls. 209;  
- Ata da Diretoria de 05.08.2005 – fls. 210/211; fundo pequenas despesas 
- Ata da Diretoria de 10.08.2005 – fls. 211;  
- Ata da Diretoria de 18.08.2005 – fls. 211/212; 
- Ata da Diretoria de 22.08.2005 – fls. 213/214;  
- Ata da Diretoria de 01.09.2005 – fls. 215;  
- Ata da Diretoria de 12.09.2005 – fls. 215. Aldevina meio recuperada 

 
 

Volume II – fls. 236/455; 

- Ata da Diretoria de 23.09.2005 – fls. 216/217;  
- Ata da Diretoria de 30.09.2005 – fls. 217/218;  
- Ata da Diretoria de 10.10.2005 – fls. 218/219;  
- Ata da Diretoria de 13.10.2005 – fls. 219/220; Rosso e outros 
- Ata da Diretoria de 10.11.2005 – fls. 221;  
- Ata da Diretoria de 30.11.2005 – fls. 221/224; processo seletivo 
- Ata da Diretoria de 05.12.2005 – fls. 224;  
- Ata da Diretoria de 08.12.2005 – fls. 225/226; 
- Ata da Diretoria de 09.12.2005 – fls. 226/228;  26.08.05 tecnico segurança do trabalho 
- Ata da Diretoria de 12.12.2005 – fls. 228/229;  sem expediente 
- Ata da Diretoria de 16.12.2005 – fls. 229; Ruth voltou tesoureira 
- Ata da Diretoria de 30.12.2005 – fls. 229/230; retorno funções 
- Ata da Diretoria de 30.12.2005 – fls. 231/234; quadro 
- Ata da Diretoria de 10.01.2006 – fls. 234;  
- Ata da Diretoria de 01.02.2006 – fls. 234/235;  
- Ata da Diretoria de 02.02.2006 – fls. 235; 
- Ata da Diretoria de 10.02.2006 – fls. 236;  assistente social 
- Ata da Diretoria de 02.03.2006 – fls. 236;  
- Ata da Diretoria de 10.03.2006 – fls. 237;  
- Ata da Diretoria de 22.03.2006 – fls. 237/239; pisos 
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- Ata da Diretoria de 23.03.2006 – fls. 239; fabio 
- Ata da Diretoria de 03.04.2006 – fls. 239/240;  
- Ata da Diretoria de 28.04.2006 – fls. 240/244; quadro 
- Ata da Diretoria de 28.04.2006 – fls. 244; 
- Ata da Diretoria de 02.05.2006 – fls. 245;  
- Ata da Diretoria de 03.05.2006 – fls. 246;  
- Ata da Diretoria de 10.05.2006 – fls. 246/247;  
- Ata da Diretoria de 01.06.2006 – fls. 247; controle interno 
- Ata da Diretoria de 07.06.2006 – fls. 247/248;  
- Ata da Diretoria de 12.06.2006 – fls. 248;  
- Ata da Diretoria de 13.06.2006 – fls. 249;  
- Ata da Diretoria de 19.06.2006 – fls. 250; eva tesoureira 
- Ata da Diretoria de 07.07.2006 – fls. 251;  
- Ata da Diretoria de 31.07.2006 – fls. 252;  fundo fixo 
- Ata da Diretoria de 01.08.2006 – fls. 252;  
- Ata da Diretoria de 31.08.2006 – fls. 253; sem expediente 
- Ata da Diretoria de 01.09.2006 – fls. 253;  
- Ata da Diretoria de 11.09.2006 – fls. 254;  
- Ata da Diretoria de 02.10.2006 – fls. 254/257; normas de procedimento interno 
- Ata da Diretoria de 09.10.2006 – fls. 257/258; sem expediente 
- Ata da Diretoria de 10.10.2006 – fls. 258;  
- Ata da Diretoria de 19.10.2006 – fls. 258/259;  
- Ata da Diretoria de 10.11.2006 – fls. 259/260;  
- Ata da Diretoria de 21.11.2006 – fls. 260; fundo 
- Ata da Diretoria de 22.11.2006 – fls. 261/265; quadro  
- Ata da Diretoria de 01.12.2006 – fls. 265/269; quadro 
- Ata da Diretoria de 08.12.2006 – fls. 270;  
- Ata da Diretoria de 11.12.2006 – fls. 270/271; 
- Ata da Diretoria de 28.12.2006 – fls. 272; sem expediente 
- Ata da Diretoria de 10.01.2007 – fls. 272/273; 
- Ata da Diretoria de 05.02.2007 – fls. 273/274; 
- Ata da Diretoria de 08.02.2007 – fls. 274/275;  
- Ata da Diretoria de 12.02.2007 – fls. 275/276; processo seletivo 
- Ata da Diretoria de 13.02.2007 – fls. 277;  
- Ata da Diretoria de 09.03.2007 – fls. 277; 
- Ata da Diretoria de 22.03.2007 – fls. 278/279; pisos 
- Ata da Diretoria de 02.04.2007 – fls. 279/280; sem expediente 
- Ata da Diretoria de 03.04.2007 – fls. 280;  
- Ata da Diretoria de 05.04.2007 – fls. 281;sem expediente 
- Ata da Diretoria de 10.04.2007 – fls. 281;  
- Ata da Diretoria de 24.04.2007 – fls. 282; sindicato 
- Ata da Diretoria de 25.04.2007 – fls. 283/286;  quadro 
- Ata da Diretoria de 26.04.2007 – fls. 287; 
- Ata da Diretoria de 11.05.2007 – fls. 287; sem expediente 
- Ata da Diretoria de 01.06.2007 – fls. 288; sem expediente  
- Ata da Diretoria de 05.06.2007 – fls. 288/289;  
- Ata da Diretoria de 08.06.2007 – fls. 289/290; 
- Ata da Diretoria de 11.06.2007 – fls. 290;  
- Ata da Diretoria de 13.06.2007 – fls. 290/292;  
- Ata da Diretoria de 10.07.2007 – fls. 292;  
- Ata da Diretoria de 11.07.2007 – fls. 293; 
- Ata da Diretoria de 16.07.2007 – fls. 293/294;  
- Ata da Diretoria de 07.08.2007 – fls. 294; Nilza tesoureira 
- Ata da Diretoria de 10.08.2007 – fls. 295;  
- Ata da Diretoria de 10.09.2007 – fls. 295; 
- Ata da Diretoria de 10.10.2007 – fls. 296; suspenso acordo coletivo 
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- Ata da Diretoria de 10.10.2007 – fls. 296;  
- Ata da Diretoria de 11.10.2007 – fls. 297/298;  
- Ata da Diretoria de 19.10.2007 – fls. 299/300; 
- Ata da Diretoria de 12.11.2007 – fls. 300;  
- Ata da Diretoria de 26.11.2007 – fls. 300/302; processo seletivo 
- Ata da Diretoria de 10.12.2007 – fls. 302;  
- Ata da Diretoria de 12.12.2007 – fls. 303; sem expediente 
- Ata da Diretoria de 14.12.2007 – fls. 303/306; quadro 
- Ata da Diretoria de 19.12.2007 – fls. 307; 
- Ata da Diretoria de 10.01.2008 – fls. 308;  
- Ata da Diretoria de 28.01.2008 – fls. 308;  
- Ata da Diretoria de 13.02.2008 – fls. 309; 
- Ata da Diretoria de 15.02.2008 – fls. 310;  
- Ata da Diretoria de 10.03.2008 – fls. 310;  
- Ata da Diretoria de 17.03.2008 – fls. 311; sem expediente 
- Ata da Diretoria de 31.03.2008 – fls. 311/313; pisos/reajuste 
- Ata da Diretoria de 01.04.2008 – fls. 313/316; quadro 
- Ata da Diretoria de 10.04.2008 – fls. 317;  
- Ata da Diretoria de 11.04.2008 – fls. 317/318;  
- Ata da Diretoria de 09.05.2008 – fls. 318; 
- Ata da Diretoria de 04.06.2008 – fls. 319;  
- Ata da Diretoria de 10.06.2008 – fls. 319;  
- Ata da Diretoria de 11.07.2008 – fls. 320;  
- Ata da Diretoria de 11.07.2008 – fls. 320/321; 
- Ata da Diretoria de 19.09.2008 – fls. 321/323;  
- Ata da Diretoria de 22.09.2008 – fls. 323;  
- Ata da Diretoria de 30.09.2008 – fls. 323;  
- Ata da Diretoria de 10.10.2008 – fls. 324; 
- Ata da Diretoria de 23.10.2008 – fls. 324;  
- Ata da Diretoria de 24.10.2008 – fls. 325; sem expediente 
- Ata da Diretoria de 31.10.2008 – fls. 325/326;  
- Ata da Diretoria de 31.10.2008 – fls. 326/327; 
- Ata da Diretoria de 03.11.2008 – fls. 327;  
- Ata da Diretoria de 10.11.2008 – fls. 327/328;  
- Ata da Diretoria de 17.12.2008 – fls. 328/329;  
- Ata da Diretoria de 18.12.2008 – fls. 329/330; 
- Ata da Diretoria de 19.12.2008 – fls. 330; sem expediente 
- Ata da Diretoria de 23.12.2008 – fls. 331/333; fundo 
- Ata da Diretoria de 12.01.2009 – fls. 333; 
- Ata da Diretoria de 16.01.2009 – fls. 334;  
- Ata da Diretoria de 28.01.2009 – fls. 335;  
- Ata da Diretoria de 02.02.2009 – fls. 335/336; auditoria 
- Ata da Diretoria de 03.02.2009 – fls. 336/338;  
- Ata da Diretoria de 04.02.2009 – fls. 338/339;  
- Ata da Diretoria de 05.02.2009 – fls. 339/340;  
- Ata da Diretoria de 06.02.2009 – fls. 340; 
- Ata da Diretoria de 14.02.2009 – fls. 341; sem expediente 
- Ata da Diretoria de 09.03.2009 – fls. 341; processo seletivo 
- Ata da Diretoria de 10.03.2009 – fls. 342;  
- Ata da Diretoria de 20.03.2009 – fls. 342/344; controle interno eva 
- Ata da Diretoria de 08.04.2009 – fls. 344/345; sem expediente 
- Ata da Diretoria de 13.04.2009 – fls. 345;  
- Ata da Diretoria de 14.04.2009 – fls. 346/348; pisos/reajuste 
- Ata da Diretoria de 15.04.2009 – fls. 348; 
- Ata da Diretoria de 11.05.2009 – fls. 349;  
- Ata da Diretoria de 10.06.2009 – fls. 349;  
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- Ata da Diretoria de 14.07.2009 – fls. 350;  
- Ata da Diretoria de 27.07.2009 – fls. 350/353;dificuldade econômica - banco de horas 
- Ata da Diretoria de 28.07.2009 – fls. 353/354; providência estrutural 
- Ata da Diretoria de 10.08.2009 – fls. 355;  
- Ata da Diretoria de 09.09.2009 – fls. 356/357;  
- Ata da Diretoria de 10.09.2009 – fls. 357; 
- Ata da Diretoria de 02.10.2009 – fls. 358;  ruth tesoureira 
- Ata da Diretoria de 07.10.2009 – fls. 358/359; greve banco  
- Ata da Diretoria de 08.10.2009 – fls. 359;  
- Ata da Diretoria de 13.10.2009 – fls. 360; 
- Ata da Diretoria de 20.10.2009 – fls. 360/361; sem expediente 
- Ata da Diretoria de 04.11.2009 – fls. 361; eva tesoureira 
- Ata da Diretoria de 10.11.2009 – fls. 362;  
- Ata da Diretoria de 11.12.2009 – fls. 362; 
- Ata da Diretoria de 21.12.2009 – fls. 363; superação da crise 
- Ata da Diretoria de 05.01.2010 – fls. 364; 
- Ata da Diretoria de 11.01.2010 – fls. 365;  
- Ata da Diretoria de 02.02.2010 – fls. 365/366; auditoria 
- Ata da Diretoria de 03.02.2010 – fls. 366;  
- Ata da Diretoria de 11.02.2010 – fls. 366/367;  sem expediente 
- Ata da Diretoria de 15.02.2010 – fls. 367/368;  
- Ata da Diretoria de 22.02.2010 – fls. 368; 
- Ata da Diretoria de 23.02.2010 – fls. 368/369;  
- Ata da Diretoria de 15.03.2010 – fls. 369;  
- Ata da Diretoria de 29.03.2010 – fls. 369/370; sem expediente 
- Ata da Diretoria de 31.03.2010 – fls. 370/371; 
- Ata da Diretoria de 12.04.2010 – fls. 371;  
- Ata da Diretoria de 12.05.2010 – fls. 372/373; processo seletivo 
- Ata da Diretoria de 20.05.2010 – fls. 373; sem expediente 
- Ata da Diretoria de 24.05.2010 – fls. 374; 
- Ata da Diretoria de 11.06.2010 – fls. 374;  
- Ata da Diretoria de 30.06.2010 – fls. 375;  
- Ata da Diretoria de 01.07.2010 – fls. 375/376;  
- Ata da Diretoria de 12.07.2010 – fls. 376; 
- Ata da Diretoria de 02.08.2010 – fls. 377;  cartão R$ 85 
- Ata da Diretoria de 10.08.2010 – fls. 377;  
- Ata da Diretoria de 03.09.2010 – fls. 378; sem expediente 
- Ata da Diretoria de 09.09.2010 – fls. 379/380; 
- Ata da Diretoria de 15.09.2010 – fls. 381;  
- Ata da Diretoria de 16.09.2010 – fls. 381;  
- Ata da Diretoria de 17.09.2010 – fls. 382;  
- Ata da Diretoria de 29.09.2010 – fls. 382/383; greve banco 
- Ata da Diretoria de 30.09.2010 – fls. 383/384; sem expediente 
- Ata da Diretoria de 08.10.2010 – fls. 384/385; sem expediente 
- Ata da Diretoria de 13.10.2010 – fls. 385;  
- Ata da Diretoria de 10.11.2010 – fls. 386; cartão R$ 86 
- Ata da Diretoria de 12.11.2010 – fls. 387;  
- Ata da Diretoria de 02.12.2010 – fls. 387/388;  
- Ata da Diretoria de 08.12.2010 – fls. 388/389;  sem expediente 
- Ata da Diretoria de 10.12.2010 – fls. 389; 
- Ata da Diretoria de 13.12.2010 – fls. 389;  
- Ata da Diretoria de 22.12.2010 – fls. 390; 
- Ata da Diretoria de 23.12.2010 – fls. 391/392; processo seletivo 
- Ata da Diretoria de 28.12.2010 – fls. 392; ruth tesoureira 
- Ata da Diretoria de 05.01.2011 – fls. 393/394; 
- Ata da Diretoria de 10.01.2011 – fls. 395; cartão R$ 88 
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- Ata da Diretoria de 14.01.2011 – fls. 396;  
- Ata da Diretoria de 17.01.2011 – fls. 397; eva tesoureira 
- Ata da Diretoria de 24.01.2011 – fls. 397; 
- Ata da Diretoria de 14.02.2011 – fls. 398; auditoria 
- Ata da Diretoria de 10.03.2011 – fls. 398/399;  
- Ata da Diretoria de 14.03.2011 – fls. 399/401; pisos/reajuste 
- Ata da Diretoria de 11.04.2011 – fls. 401; 
- Ata da Diretoria de 12.04.2011 – fls. 402; cartão R$ 90 
- Ata da Diretoria de 27.04.2011 – fls. 403;  
- Ata da Diretoria de 27.04.2011 – fls. 403/404;  
- Ata da Diretoria de 29.04.2011 – fls. 404/405; cartão R$ 100 
- Ata da Diretoria de 10.05.2011 – fls. 406;  
- Ata da Diretoria de 09.06.2011 – fls. 406/407; sem expediente 
- Ata da Diretoria de 10.06.2011 – fls. 407;  
- Ata da Diretoria de 27.06.2011 – fls. 407/408; 
- Ata da Diretoria de 12.07.2011 – fls. 408/409; cartão R$ 101 
- Ata da Diretoria de 15.07.2011 – fls. 409;  
- Ata da Diretoria de 10.08.2011 – fls. 410;  
- Ata da Diretoria de 15.08.2011 – fls. 410/411; 
- Ata da Diretoria de 08.09.2011 – fls. 411/412;  
- Ata da Diretoria de 12.09.2011 – fls. 413;  
- Ata da Diretoria de 13.09.2011 – fls. 413/414;  
- Ata da Diretoria de 28.09.2011 – fls. 414; sem expediente 
- Ata da Diretoria de 03.10.2011 – fls. 415; cartão R$ 102 
- Ata da Diretoria de 10.10.2011 – fls. 415/416;  
- Ata da Diretoria de 27.10.2011 – fls. 416; sem expediente 
- Ata da Diretoria de 10.11.2011 – fls. 417; 
- Ata da Diretoria de 01.12.2011 – fls. 417;  
- Ata da Diretoria de 12.12.2011 – fls. 418;  
- Ata da Diretoria de 16.12.2011 – fls. 418/419; reajuste 
- Ata da Diretoria de 19.12.2011 – fls. 420; sem expediente 
- Ata da Diretoria de 20.12.2011 – fls. 421;  
- Ata da Diretoria de 21.12.2011 – fls. 422;ruth tesoureira 
- Ata da Diretoria de 05.01.2012 – fls. 422/424;  
- Ata da Diretoria de 12.01.2012 – fls. 424; cartão R$ 103 
- Ata da Diretoria de 13.01.2012 – fls. 425; 
- Ata da Diretoria de 23.01.2012 – fls. 425; eva tesoureira 
- Ata da Diretoria de 08.02.2012 – fls. 426; auditoria 
- Ata da Diretoria de 09.02.2012 – fls. 426/427; sem expediente 
- Ata da Diretoria de 27.02.2012 – fls. 427/428; 
- Ata da Diretoria de 13.03.2012 – fls. 428/429; pisos/reajuste 
- Ata da Diretoria de 14.03.2012 – fls. 429/431; processo seletivo 
- Ata da Diretoria de 21.03.2012 – fls. 431; ruth tesoureira/nilza licença 
- Ata da Diretoria de 30.03.2012 – fls. 432; 
- Ata da Diretoria de 02.04.2012 – fls. 432/433; sem expediente 
- Ata da Diretoria de 19.04.2012 – fls. 433; cartão R$ 105 
- Ata da Diretoria de 23.04.2012 – fls. 434;  
- Ata da Diretoria de 25.04.2012 – fls. 434/435;sem expediente 
- Ata da Diretoria de 14.05.2012 – fls. 435;  
- Ata da Diretoria de 29.05.2012 – fls. 435/436; sem expediente 
- Ata da Diretoria de 31.05.2012 – fls. 436/437;  
- Ata da Diretoria de 11.06.2012 – fls. 437; 
- Ata da Diretoria de 13.07.2012 – fls. 438;  
- Ata da Diretoria de 16.07.2012 – fls. 438/439; cartão R$ 106 
- Ata da Diretoria de 17.07.2012 – fls. 439; nilza voltou, eva tesoureira, ruth voltou 
- Ata da Diretoria de 30.08.2012 – fls. 440; 



CÂMARA MUNICIPAL 
Vereador José Carlos do Nascimento Camarinha 

SANTA CRUZ DO RIO PARDO – ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ 49.879.919/0001-96 

47 
 

- Ata da Diretoria de 10.09.2012 – fls. 440/442;  
- Ata da Diretoria de 11.09.2012 – fls. 442;  
- Ata da Diretoria de 28.09.2012 – fls. 443; ruth tesoureira 
- Ata da Diretoria de 09.10.2012 – fls. 443/444;sem expediente 
- Ata da Diretoria de 10.10.2012 – fls. 444; cartão R$ 107 
- Ata da Diretoria de 11.10.2012 – fls. 445;  
- Ata da Diretoria de 15.10.2012 – fls. 445/446; portarias 
- Ata da Diretoria de 22.10.2012 – fls. 446; 
- Ata da Diretoria de 12.11.2012 – fls. 447;  
- Ata da Diretoria de 05.01.2013 – fls. 447/448;  
- Ata da Diretoria de 10.01.2013 – fls. 449;  cartão R$ 110 
- Ata da Diretoria de 14.01.2013 – fls. 450/451;  
- Ata da Diretoria de 29.01.2013 – fls. 451/452; sem expediente 
- Ata da Diretoria de 30.01.2013 – fls. 452; 
- Ata da Diretoria de 14.02.2013 – fls. 452/453;  
- Ata da Diretoria de 12.03.2013 – fls. 453;  
- Ata da Diretoria de 25.03.2013 – fls. 453/454;  
- Ata da Diretoria de 26.03.2013 – fls. 454; 
- Ata da Diretoria de 23.04.2013 – fls. 454/455;  
- Ata da Diretoria de 02.05.2013 – fls. 455. sem expediente. 
 

Volume III – fls. 456/599; 

- Ofício nº 611/18 da CODESAN – fls. 456;  
- Ofício nº 55/2018 – fls. 457;  
- Ata do Conselho de Administração de 27.03.2013 – fls. 458; debateu-se sobre reestruturação 

salarial. Estudos Departamento Jurídico.  
- Ata do Conselho de Administração de 28.06.2013 – fls. 458/459;  
- Ata do Conselho de Administração de 05.08.2013 – fls. 460/461;  
- Ata do Conselho de Administração de 28.11.2013 – fls. 461/462; aumento do k social para 

fazer frente às obrigações trabalhistas oriundas de ações judiciais, R$ 440 mil a ser efetuado pela prefeitura.  
- Ata do Conselho de Administração de 08.01.2014 – fls. 463/464;  
- Ata do Conselho de Administração e Fiscal de 01.04.2014 – fls. 464/466; contas de 2013, 

apontou-se como uma das causas para o resultado negativo a implantação da reestruturação salarial para 
adequação das horas extras. 

- Ata do Conselho de Administração e Fiscal de 05.08.2014 – fls. 466/467;  
- Ata do Conselho de Administração de 06.01.2015 – fls. 468/469;  
- Ata do Conselho de Administração e Fiscal de 23.02.2015 – fls. 469/470; proposta de 

aumento de k social de até R$ 2 milhões 
- Ata do Conselho de Administração e Fiscal de 31.03.2015 – fls. 470/473;  contas de 2014 - 

novo presidente 
- Ata do Conselho de Administração de 18.06.2015 – fls. 473/474;  
- Ata do Conselho de Administração de 17.09.2015 – fls. 474/476; discutiu-se sobre as 

condenações trabalhistas da empresa e concluíram no sentido de se firmar acordos e evitar condenações. 
- Ata do Conselho de Administração de 22.01.2016 – fls. 476/479; instituiu o pagamento de 

gratificações a oito funcionários. 
- Ata do Conselho de Administração e Fiscal de 23.03.2016 – fls. 479/482; contas de 2015 

deficitárias  
- Ata do Conselho de Administração de 18.04.2016 – fls. 482/483; solicitação de subvenção de 

R$ 757 mil, para pagamento de acordos trabalhistas. 
- Ata do Conselho de Administração de 20.06.2016 – fls. 483/484;  
- Ata do Conselho de Administração de 14.10.2016 – fls. 485/487;  
- Ata do Conselho de Administração e Fiscal de 23.03.2017 – fls. 487/489; 
- Ata do Conselho de Administração e Fiscal de 30.03.2017 – fls. 489/490; contas de 2016 

deficitárias  
- Ata do Conselho de Administração de 07.08.2017 – fls. 490/491; acumulação 
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- Ata do Conselho de Administração de 16.10.2017 – fls. 491/493;  
- Ata do Conselho de Administração e Fiscal de 13.12.2017 – fls. 493/495; 
- Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 27.06.2013 – fls. 496/498; 
- Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30.04.2013 – fls. 499/500;  
- Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 16.12.2013 – fls. 500/502;  aumento 

do k social (R$ 400 mil) 
- Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30.04.2014 – fls. 502/505; contas de 

2013, relatório de administração, detalhadamente é relatado fatos e situações que ocasionaram o resultado 
negativo 

- Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 18.08.2014 – fls. 506/508; aumento 
do k social (R$ 380 mil) 

- Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 09.03.2015 – fls. 508/510; aumento 
do k social (R$ 2 milhões) 

- Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30.04.2015 – fls. 510/514; contas de 
2014, Abelardo esclareceu os porquês. 

- Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 06.04.2016 – fls. 515/518; contas de 
2015  

- Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 12.04.2017 – fls. 519/522; contas de 
2016 

- Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 27.12.2017 – fls. 522/524; aumento 
do k social (LC 650/17 - R$ 207 mil) 

- Ata da Diretoria de 02.05.2013 – fls. 525;  
- Ata da Diretoria de 23.05.2013 – fls. 525/526;  
- Ata da Diretoria de 04.06.2013 – fls. 526;  
- Ata da Diretoria de 07.06.2013 – fls. 526/527; controle interno/referências 
- Ata da Diretoria de 14.06.2013 – fls. 527/530; reestruturação salarial 
- Ata da Diretoria de 01.07.2013 – fls. 530; 
- Ata da Diretoria de 19.07.2013 –fls. 531; 
- Ata da Diretoria de 22.07.2013 – fls. 531/532; processo seletivo  
- Ata da Diretoria de 01.08.2013 – fls. 533;  
- Ata da Diretoria de 19.08.2013 – fls. 533/534;  preocupação com resultado negativo 
- Ata da Diretoria de 10.09.2013 – fls. 534/536;  
- Ata da Diretoria de 24.09.2013 – fls. 536;  
- Ata da Diretoria de 09.10.2013 – fls. 537;  
- Ata da Diretoria de 23.10.2013 – fls. 537;  
- Ata da Diretoria de 21.11.2013 – fls. 538;  
- Ata da Diretoria de 16.12.2013 – fls. 538/539;  
- Ata da Diretoria de 23.12.2013 – fls. 539;  
- Ata da Diretoria de 06.01.2014 – fls. 540/541;  
- Ata da Diretoria de 23.01.2014 – fls. 541;  
- Ata da Diretoria de 29.01.2014 – fls. 541/542; sem expediente  
- Ata da Diretoria de 27.02.2014 – fls. 542;  
- Ata da Diretoria de 25.03.2014 – fls. 542/544; processo seletivo  
- Ata da Diretoria de 26.03.2014 – fls. 544; 
- Ata da Diretoria de 16.04.2014 – fls. 544/545; reajuste  
- Ata da Diretoria de 24.04.2014 – fls. 545/546;  
- Ata da Diretoria de 22.05.2014 – fls. 546;  
- Ata da Diretoria de 24.06.2014 – fls. 546;  
- Ata da Diretoria de 27.06.2014 – fls. 547; 
- Ata da Diretoria de 25.07.2014 – fls. 547;  
- Ata da Diretoria de 14.08.2014 – fls. 548; processo seletivo  
- Ata da Diretoria de 15.08.2014 – fls. 548/549; alteração de referência  
- Ata da Diretoria de 18.08.2014 – fls. 549/550; adequação a piso salarial 
- Ata da Diretoria de 26.08.2014 – fls. 550/551; 
- Ata da Diretoria de 10.09.2014 – fls. 551/553;  
- Ata da Diretoria de 17.09.2014 – fls. 553;  
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- Ata da Diretoria de 20.10.2014 – fls. 553/554; sem expediente  
- Ata da Diretoria de 22.10.2014 – fls. 554;  
- Ata da Diretoria de 20.11.2014 – fls. 554/555; 
- Ata da Diretoria de 23.12.2014 – fls. 555;  
- Ata da Diretoria de 16.01.2015 – fls. 555/556;  
- Ata da Diretoria de 21.01.2015 – fls. 556;  
- Ata da Diretoria de 23.02.2015 – fls. 556/557;  
- Ata da Diretoria de 24.03.2015 – fls. 557/558; processo seletivo 
- Ata da Diretoria de 11.05.2015 – fls. 558/559; processo seletivo  
- Ata da Diretoria de 23.03.2015 – fls. 559;  
- Ata da Diretoria de 24.04.2015 – fls. 559;  
- Ata da Diretoria de 31.05.2015 – fls. 560;  
- Ata da Diretoria de 22.06.2015 – fls. 560; 
- Ata da Diretoria de 14.07.2015 – fls. 560/561;  responsável patrimônio 
- Ata da Diretoria de 20.07.2015 – fls. 561;  
- Ata da Diretoria de 03.08.2015 – fls. 561;  
- Ata da Diretoria de 04.08.2015 – fls. 561;  
- Ata da Diretoria de 04.08.2015 – fls. 562; controle patrimônio 
- Ata da Diretoria de 05.08.2015 – fls. 562; controle almoxarifado 
- Ata da Diretoria de 10.08.2015 – fls. 562/563;  
- Ata da Diretoria de 29.09.2015 – fls. 564/565; rever decisão referência, o que Gimenez 

chamou de reestruturação do setor de escritório; 
- Ata da Diretoria de 10.09.2015 – fls. 565;  
- Ata da Diretoria de 13.10.2015 – fls. 566;  
- Ata da Diretoria de 16.11.2015 – fls. 566;  
- Ata da Diretoria de 22.01.2016 – fls. 566/568;  gratificação (post scriptum) 
- Ata da Diretoria de 04.02.2016 – fls. 568/569; criação de novos cargos  
- Ata da Diretoria de 08.02.2016 – fls. 569; 
- Ata da Diretoria de 10.02.2016 – fls. 569/570; 
- Ata da Diretoria de 01.03.2016 – fls. 570;  
- Ata da Diretoria de 29.03.2016 – fls. 570/571;  
- Ata da Diretoria de 11.05.2016 – fls. 571; reajuste  
- Ata da Diretoria de 06.06.2016 – fls. 571; 
- Ata da Diretoria de 05.07.2016 – fls. 571/572; 
- Ata da Diretoria de 05.07.2016 – fls. 572;  
- Ata da Diretoria de 02.08.2016 – fls. 572/573;  
- Ata da Diretoria de 10.09.2016 – fls. 573/574;  
- Ata da Diretoria de 07.07.2016 – fls. 574; 
- Ata da Diretoria de 10.08.2016 – fls. 574;  
- Ata da Diretoria de 08.09.2016 – fls. 575;  
- Ata da Diretoria de 27.10.2016 – fls. 575;  PDV 
- Ata da Diretoria de 28.10.2016 – fls. 576; criação de cargo em comissão, com exigência de 

ensino fundamental 
- Ata da Diretoria de 10.09.2016 – fls. 577;  
- Ata da Diretoria de 20.10.2016 – fls. 577;  
- Ata da Diretoria de 18.11.2016 – fls. 577/578;  
- Ata da Diretoria de 20.12.2016 – fls. 578; 
- Ata da Diretoria de 27.12.2016 – fls. 578/579; alteração de referências  
- Ata da Diretoria de 28.12.2016 – fls. 579/580; gratificação 
- Ata da Diretoria de 06.01.2017 – fls. 581/582; revogou ata de dezembro/2008, fundo fixo 

para pequenas despesas, até R$ 5.000,00. 
- Ata da Diretoria de 11.01.2017 – fls. 583; 
- Ata da Diretoria de 31.01.2017 – fls. 583/584; exoneração de Carla do cargo em comissão e 

do controle interno. Retorno ao cargo de recepcionista. 
- Ata da Diretoria de 01.02.2017 – fls. 584/585; Denise assumiu o cargo de Carla. 
- Ata da Diretoria de 24.02.2017 – fls. 585; gratificação 
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- Ata da Diretoria de 24.02.2017 – fls. 586; 
- Ata da Diretoria de 25.02.2017 – fls. 586/587;  
- Ata da Diretoria de 05.03.2017 – fls. 587;  
- Ata da Diretoria de 01.04.2017 – fls. 587/588; gratificação 
- Ata da Diretoria de 05.04.2017 – fls. 588; 
- Ata da Diretoria de 05.05.2017 – fls. 589;  
- Ata da Diretoria de 15.05.2017 – fls. 589/590; criação cargo comissionado - carga horária 
- Ata da Diretoria de 10.06.2017 – fls. 590;  
- Ata da Diretoria de 06.07.2017 – fls. 590; 
- Ata da Diretoria de 11.07.2017 – fls. 591;  
- Ata da Diretoria de 13.07.2017 – fls. 591/592;  reestruturação salarial/alteração de referências 
- Ata da Diretoria de 03.08.2017 – fls. 592;  
- Ata da Diretoria de 02.09.2017 – fls. 593; 
- Ata da Diretoria de 02.10.2017 – fls. 593/594; Ruth  
- Ata da Diretoria de 06.11.2017 – fls. 594/595;  
- Ata da Diretoria de 22.11.2017 – fls. 595;  
- Ata da Diretoria de 23.11.2017 – fls. 595/596; cargo em comissão - engenheiro 
- Ata da Diretoria de 24.11.2017 – fls. 596/597; gratificação sem valor fixo, divergente 
- Ata da Diretoria de 27.11.2017 – fls. 597; retifica a ata do dia 23.11.2017 para constar que 

sua vigência inicia-se em 1º.11.2017. 
- Ata da Diretoria de 04.12.2017 – fls. 598; 
- Ata da Diretoria de 29.12.2017 – fls. 599; gratificação 
- Ata da Diretoria de 02.01.2018 – fls. 599; gratificação 
- Ata da Diretoria de 03.01.2018 – fls. 599. 
 
 

O Anexo V deste Inquérito Parlamentar, que traz a resposta 
apresentada pela CODESAN ao Ofício nº 32/2017 (cópia da sindicância instaurada 
na Codesan – complementação ao material juntado a fls. 731/801 dos autos 
principais), é formado por um volume único assim discriminado: 

 

Volume Único – fls. 001/303; 

- Ofício nº 550/17 da CODESAN – fls. 01;  
- Ofício nº 32/2017 – fls. 02;  
Aldevina Elizabeth Basilio 
- Relatório Espelho de Ponto Eletrônico (30.04.12 a 01.05.2012) – fls. 03; 
- Autorização de horas extras e Cartão de Ponto (16.04.2012 a 15.05.2012) – fls.04/05; 

- Foto de 30.04.2012, em Americana/SP, emenda do feriado de 1º de maio – fls. 06; 

- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.02.2013 a 15.03.2013) – fls. 07/08; 

 - Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2012 a 15.02.2012) – fls. 09/10; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.03.2011 a 15.04.2011) – fls. 11/12; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.04.2010 a 15.05.2010) – fls. 13/14; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.02.2009 a 15.03.2009) – fls. 15/16; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.02.2008 a 15.03.2008) – fls. 17/18; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2007 a 15.02.2007) – fls. 19/20; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (21.01.2006 a 15.02.2006) – fls. 21/22; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (21.02.2005 a 20.03.2005) – fls. 23/24; 
- Recibos de pagamento (03/13; 02/12; 04/11; 05/10; 03/09; 03/08; 02/07; 02/06; 03/05) – fls. 

25/33; 
 Carla Cintia Moreira Tavares 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2013 a 15.02.2013) – fls. 34/35; 
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 - Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2012 a 15.02.2012) – fls. 36/37; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2011 a 15.02.2011) – fls. 38/39; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2010 a 15.02.2010) – fls. 40/41; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2009 a 15.02.2009) – fls. 42/43; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2008 a 15.02.2008) – fls. 44/45; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2007 a 15.02.2007) – fls. 46/47; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (21.01.2006 a 15.02.2006) – fls. 48/49; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (21.10.2005 a 20.11.2005) – fls. 50/51; 
- Recibos de pagamento (02/13; 02/12; 02/11; 02/10; 02/09; 02/08; 02/07; 02/06; 11/05) – fls. 

52/60; 
Charls Youssef Trad 
- Autorização de horas extras (23.02.2012 a 15.02.2012) – fls. 61; 

 - Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2011 a 15.02.2011) – fls. 62/63; 
- Cartão de Ponto (16.10.2010 a 15.11.2010) – fls. 64; 
- Cartão de Ponto (16.01.2009 a 15.02.2009) – fls. 65; 
- Autorização de horas extras (16.09.2010 a 15.10.2010) – fls. 66; 
- Cartão de Ponto (16.01.2008 a 15.02.2008) – fls. 67; 
- Cartão de Ponto (16.06.2007 a 15.07.2007) – fls. 68; 
- Cartão de Ponto (21.01.2006 a 20.02.2006) – fls. 69; 
- Recibos de pagamento (01/13; 03/12; 02/11; 10/10; 02/09; 02/08; 07/07; 02/06) – fls. 70/77; 
Eva Rosana Marques da Silva 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.02.2013 a 15.03.2013) – fls. 78/79; 

 - Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2012 a 15.02.2012) – fls. 80/81; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.03.2011 a 15.04.2011) – fls. 82/83; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2010 a 15.02.2010) – fls. 84/85; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2009 a 15.02.2009) – fls. 86/87; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2008 a 15.02.2008) – fls. 88/89; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2007 a 15.02.2007) – fls. 90/91; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (21.01.2006 a 15.02.2006) – fls. 92/93; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (21.01.2005 a 20.02.2005) – fls. 94/95; 
- Recibos de pagamento (03/13; 02/12; 04/11; 02/10; 02/09; 02/08; 02/07; 02/06; 02/05) – fls. 

96/104; 
Fabio Jose Bellinello 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2010 a 15.02.2010) – fls. 105/106; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.03.2009 a 15.04.2009) – fls. 107/108; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.02.2008 a 15.03.2008) – fls. 109/110; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.04.2007 a 15.05.2007) – fls. 111/112; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (21.01.2006 a 16.02.2006) – fls. 113/114; 
- Autorização de horas extras (02.02.2005 a 18.02.2005) – fls. 115; 
- Recibos de pagamento (02/10; 04/09; 03/08; 05/07; 02/06; 02/05) – fls. 116/121; 
Gloria Virginia dos Santos Anastacio 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.03.2013 a 15.04.2013) – fls. 122/123; 

 - Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2012 a 15.02.2012) – fls. 124/125; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.03.2011 a 15.04.2011) – fls. 126/127; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.02.2010 a 15.03.2010) – fls. 128/129; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2009 a 15.02.2009) – fls. 130/131; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2008 a 15.02.2008) – fls. 132/133; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.02.2007 a 15.03.2007) – fls. 134/135; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (21.01.2006 a 15.02.2006) – fls. 136/137; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (21.01.2005 a 20.02.2005) – fls. 138/139; 
- Recibos de pagamento (04/13; 02/12; 04/11; 03/10; 02/09; 02/08; 03/07; 02/06; 02/05) – fls. 

140/148; 
Márcia de Cássia da Rosa 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.03.2013 a 15.04.2013) – fls. 149/150; 
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 - Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2012 a 15.02.2012) – fls. 151/152; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2011 a 15.02.2011) – fls. 153/154; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.02.2010 a 15.03.2010) – fls. 155/156; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2009 a 15.02.2009) – fls. 157/158; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2008 a 15.02.2008) – fls. 159/160; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2007 a 15.02.2007) – fls. 161/162; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (21.01.2006 a 15.02.2006) – fls. 163/164; 
- Autorização de horas extras (21.10.2005 a 20.11.2005) – fls. 165; 
- Recibos de pagamento (04/13; 02/12; 02/11; 03/10; 02/09; 02/08; 02/07; 02/06; 11/05) – fls. 

166/174; 
Mário Sérgio Rosso 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2013 a 15.02.2013) – fls. 175/176; 

 - Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2012 a 15.02.2012) – fls. 177/178; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2011 a 15.02.2011) – fls. 179/180; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2010 a 15.02.2010) – fls. 181/182; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2009 a 15.02.2009) – fls. 183/184; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2008 a 15.02.2008) – fls. 185/186; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2007 a 15.02.2007) – fls. 187/188; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (21.01.2006 a 15.02.2006) – fls. 189/190; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (21.01.2005 a 20.02.2005) – fls. 191/192; 
- Recibos de pagamento (02/13; 02/12; 02/11; 02/10; 02/09; 02/08; 02/07; 02/06; 02/05) – fls. 

193/201; 
Nilza Pereira Alvim Kaizer 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2013 a 15.02.2013) – fls. 202/203; 
 - Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2012 a 15.02.2012) – fls. 204/205; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.03.2011 a 15.04.2011) – fls. 206/207; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2010 a 15.02.2010) – fls. 208/209; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2009 a 15.02.2009) – fls. 210/211; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2008 a 15.02.2008) – fls. 212/213; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2007 a 15.02.2007) – fls. 214/215; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (21.01.2006 a 15.02.2006) – fls. 216/217; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (21.01.2005 a 20.02.2005) – fls. 218/219; 
- Recibos de pagamento (02/13; 02/12; 04/11; 02/10; 02/09; 02/08; 02/07; 02/06; 02/05) – fls. 

220/228; 
Roberto Jorge de Souza 
- Cartão de Ponto (16.02.2013 a 15.03.2013) – fls. 229; 

 - Cartão de Ponto (16.03.2012 a 15.04.2012) – fls. 230; 
- Autorização de horas extras (18.02.2012 a 10.03.2012) – fls. 231; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2011 a 15.02.2011) – fls. 232/233; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.03.2010 a 15.04.2010) – fls. 234/235; 
- Cartão de Ponto (16.02.2009 a 15.03.2009) – fls. 236; 
- Autorização de horas extras (18.02.2013 a 09.03.2013) – fls. 237; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2008 a 15.02.2008) – fls. 238/239; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.05.2007 a 15.06.2007) – fls. 240/241; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (21.04.2006 a 15.05.2006) – fls. 242/243; 
- Cartão de Ponto (21.02.2005 a 20.03.2005) – fls. 244; 
- Recibos de pagamento (03/13; 03/12; 02/11; 04/10; 03/09; 02/08; 06/07; 05/06; 01/05) – fls. 

245/253; 
Ruth Mary da Costa 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2013 a 15.02.2013) – fls. 254/255; 
 - Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.07.2012 a 15.08.2012) – fls. 256/257; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2011 a 15.02.2011) – fls. 258/259; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2010 a 15.02.2010) – fls. 260/261; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2009 a 15.02.2009) – fls. 262/263; 
- Autorização de horas extras (16.01.2008 a 15.02.2008) – fls. 264; 
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- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (16.01.2007 a 15.02.2007) – fls. 265/266; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (21.01.2006 a 15.02.2006) – fls. 267/268; 
- Cartão de Ponto e Autorização de horas extras (21.01.2005 a 20.02.2005) – fls. 269/270; 
- Recibos de pagamento (02/13; 08/12; 02/11; 02/10; 02/09; 02/08; 02/07; 02/06; 02/05) – fls. 

271/279; 
- Termo de encerramento do primeiro volume – fls. 280; 
- Cópias de cartas com AR – fls. 281/293; 
- Manifestação de Aldevina Elizabeth Basílio – fls. 294/297; 
- Manifestação de Gloria Virginia Vieira Santos Anastacio – fls. 298/301; 
- Termo de Depoimentos – fls. 302/303. 
 
 

O Anexo VI deste Inquérito Parlamentar traz o material 
digital colhido e produzido pela Comissão Parlamentar de Inquérito (fichas 
financeiras, folhas de pagamento, oitivas). 

 
O Anexo VII  deste Inquérito Parlamentar, que traz o 

material remetido pelo Jornal Debate em resposta ao Ofício nº 31/2017, é formado 
por dois volumes assim discriminados: 

Volume I: Edição nº 1657, 6 de janeiro de 2013 até a Edição nº 1669, de 31 de 
março de 2013; 

Volume II:  Edição nº 1670, 7 de abril de 2013 ate a Edição nº 1682, de 30 de 
junho de 2013. 

 

O Anexo VIII  deste Inquérito Parlamentar, que traz a 
resposta apresentada pela CODESAN ao Ofício nº 52/2018 (cópia dos Acordos 
Coletivos de Trabalho, Convenções Coletivas de Trabalho ou outros instrumentos 
normativos que fixaram os valores dos pisos salariais e serviram de base para a 
CODESAN fixar a remuneração de seus funcionários), é formado por um volume 
único assim discriminado: 

 
- Resposta ao Ofício nº 52/18 (Ofício nº 609/18) – fls. 001;  
- Ofício nº 52/18 – fls. 02;  
- Ofício nº 605/18 da Codesan ao SINDIMAR – fls. 03/04; 
- Convenção Coletiva de Trabalho 2008/2009 – fls. 05/26; 
- Convenção Coletiva de Trabalho 2009/2010 – fls. 27/44; 
- Convenção Coletiva de Trabalho 2010/2011 – fls. 45/62; 
- Convenção Coletiva de Trabalho 2011/2012 – fls. 63/84; 
- Convenção Coletiva de Trabalho 2012/2013 – fls. 85/107; 
- Convenção Coletiva de Trabalho 2013/2014 – fls. 108/130; 
- Convenção Coletiva de Trabalho 2014/2015 – fls. 131/172; 
- Convenção Coletiva de Trabalho 2015/2016 – fls. 173/200; 
- Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2017 – fls. 201/232. 
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O Anexo IX deste Inquérito Parlamentar traz a 
transcrição das oitivas e depoimentos, em ordem cronológica (fls. 001/564). 

 

 

III – Exposição das Provas Colhidas 

               O presente Inquérito Parlamentar consistiu na colheita e 
na análise de provas documentais e orais. 

   

              A) DAS PROVAS DOCUMENTAIS 

   O conjunto probatório documental é formado por cópia de 
manifestações do Tribunal de Contas sobre as contas anuais da Codesan (fls. 

24/69), respostas da Codesan a Ofícios desta Comissão (fls. 74/79,  fls. 80/91, fls. 
92/100, fls. 101/108, fls. 119/128, fls. 129/138, fls. 139/182, fls. 194/201, fls. 202/208, fls. 
211/241, fls. 242/255, fls. 256/264; fls. 265/266, fls. 267/268, fls. 269/270, fls. 327/339, fls. 
340/341, fls. 342/346, fls. 347/350, fls. 450, fls. 456/459, fls. 460/464, fls. 465/699, fls. 
702/720, fls. 721/730, 802/949, 952/981, 1017/1021, 1022/1049, 1050, 1295/1321, 
1322/1323, 1337/1338, 1344, 1349, 1350/1352, 1353/1396, 1399/1497, 1502/1503, 
1506/1574,1575/1580, 1581, 1689/1696, 1697/1714, 1718/1760, 1764/1783, 1787, 

1792/1793), documentos apresentados em audiência (fls. 281/318, 421/428, 1009/1012, 

1179/1189, 1192/1293), mensagem da diretoria do ano 2013 (fls. 1341/1343), cópia de 
Estatutos Sociais da Codesan (30.04.07; 27.06.13; 16.12.13; 18.08.14 - fls. 
351/396), cópia da sindicância instaurada pela Codesan para apuração dos fatos 
objeto desta CPI (fls. 731/801 e Anexo V), resposta da Secretaria da Saúde (fls. 

1087/1088), resposta da Micromap (fls. 1089/1090), fichas financeiras, folhas de 
pagamento (fls. 1094/1167, Anexos I e Anexo VI), cópia do processo movido pelo 
Sindicato contra a Codesan, por descumprimento de piso salarial (Proc.0000500-
03.2011.5.15.0143 - Anexo II), folha de ponto dos vigias, de 21.12.2002 a 
15.06.2013 (Anexo III), Atas da Assembleia Geral, dos Conselhos e da Diretoria, 
de 2003 até 2017 (Anexo IV), material digital (folhas de pagamento, oitivas - 
Anexo VI), exemplares do Jornal Debate, de janeiro a junho/2013 (da edição nº 
1657, 6 de janeiro de 2013 até a edição nº 1682, de 30 de junho de 2013 - Anexo 
VII) , Convenções Coletivas de Trabalho (Anexo VIII), a transcrição das oitivas 
(Anexo IX) e Requerimentos da Câmara Municipal à Codesan (fls. 1586/1686). 

  

 B) DAS PROVAS ORAIS 
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                  O conjunto probatório oral compõe-se do material 
obtido da oitiva de informantes, de declarantes e de testemunhas. 

                       No limiar desta etapa, o Presidente Luciano Severo 
proclamou os objetivos desta investigação: " nosso desafio é comprovar se de fato 
houve pagamento irregular de horas extras na CODESAN, quando se iniciou essa 
prática, quantos e quais funcionários se beneficiaram e apurar responsabilidades." 

               Assim, a fim de auxiliar no desvendar de tais questões, 
iniciou-se a fase de colheita das provas orais. 

                       Cristiano Miranda, primeiro signatário do 
requerimento de criação da CPI, por força do Regimento Interno foi o primeiro a 
ser ouvido. O depoente afirmou que tomou conhecimento pelo Jornal Debate, na 
edição de 25.06.2017, que havia ocorrido, na CODESAN, pagamento de horas 
extras sem a necessária e devida contraprestação laboral. Posteriormente, com a 
resposta apresentada por aquela Companhia ao Requerimento da Câmara 
Municipal, de autoria do vereador Paulo Pinhata, que solicitou os documentos 
mencionados na matéria jornalística, aprofundou-se no assunto e convenceu-se a 
encabeçar o pedido para criação de uma CPI para apurar os fatos. 

                       Na sequencia, tomou-se as declarações do atual 
presidente da empresa, o senhor Claudio Agenor Gimenez, o qual apresentou os 
documentos de fls. 281/318. Contou que ficou sabendo das horas extras do 
escritório em junho/17, quando uma ex-funcionária do setor ingressou com uma 
reclamação trabalhista contra a CODESAN. Claudio explicou que a sua equipe, 
ao checar os documentos para apresentar defesa, se deparou com horas extras 
excessivas e habituais. Ressaltou que não sabia das horas extras do escritório, 
apenas das horas extras do operacional.  

                            Claudio explicou: "como é que apareceu essa questão de 
hora extra? Lá em 2013, quando o presidente anterior assumiu e deu conhecimento público 
que havia processo trabalhista de quase um milhão de reais, em função dos funcionários da 
área operacional não receberam o piso salarial e em função disso houve processo. 
Terminamos de pagar a parcela vinte e duas em agosto do ano passado de trinta e seis mil 
reais... só se foi falado durante esse período todo desde de dois mil e treze do pessoal 
operacional, que não recebia o piso mas que em troca disso recebia hora extras. As hora 
extra do setor do escritório ficou oculto nunca foi relatado por ninguém."  

                       Questionado se as irregularidades consistiam no 
pagamento de horas extra sem a devida execução do trabalho, Claudio respondeu 
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que, de acordo com os depoimentos prestados na sindicância interna da empresa, 
eram pagas horas extras como complemento salarial. Acrescentou, ainda, que a 
grande maioria dos pagamentos de horas extras para este fim começou em 2005 e 
perdurou até maio/2013, com exceção de um único caso que começou em 2003. 
Relatou, ainda, que em razão de um ofício da CPI, acabou apurando que no 
período 2003/2013, cerca de cinquenta pessoas passaram pelo Departamento 
Administrativo, mas "acredito que essas pessoas não recebiam hora extra".  

                           Indagado se esse expediente das horas extras irregulares 
era em geral para todos os funcionários ou beneficiou apenas alguns, o atual 
presidente respondeu: "eu fiz o levantamento lá do setor operacional pra poder fazer o 
comparativo e não eram todos os funcionários do setor operacional que recebiam horas 
extras e as horas extras pagas no setor operacional elas eram em média em torno de trinta 
horas e alguns casos valores bem menores o que indica talvez que elas realmente foram 
realizadas mas um ou outro caso que/ que tem essa frequência aí de sessenta horas ou 
próximo disso." 

                           Na sequencia, o declarante fez comentário sobre a sua 
gestão, insinuando que não há mais pagamento de horas extras na CODESAN: 
"quando eu lá cheguei ainda havia pagamento de hora extra, mas já em 2015 eu negociei 
com o sindicato dos trabalhadores da construção civil de Ourinhos e nós instituímos o banco 
de horas. Desde então, as horas extras são revertidas em banco de horas." 

                                       Ao ser perguntado sobre as medidas por ele tomadas 
acerca dos fatos, respondeu: "em primeiro lugar nós posicionamos o acionista 
majoritário na pessoa do senhor prefeito municipal e tornamos público, né, dando 

conhecimento para a imprensa que fez matéria sobre o assunto". Esclareceu que estas 
duas medidas (comunicar ao prefeito e à imprensa) ele tomou porque "inicialmente 

tinha um pouquinho só de documentos". Posteriormente, "com o requerimento do vereador 
Paulo Pinhata que aí nós levantamos uma quantidade grande de documentos no arquivo 
morto e foi encaminhado (à Câmara Municipal) em resposta ao requerimento." 

                           Em seguida complementou e explicou quando e por que 
resolveu tomar uma terceira medida, o que ele chamou de um "passo além", isto é, 
instaurar uma sindicância: "desde junho, por conta da ação trabalhista desta funcionária, 
com aquele quadro lá de sessenta horas cravada num único holerite de um único mês que a 
gente viu achamos por bem dar mais uma olhadinha aí você vai olhando olha um depois 
olha outro (...) responde requerimento do vereador, aí você vai lendo, a partir daí você 
procura ver/ buscar relatório do tribunal de contas pra ver o que ele apontou a respeito disso, 
você começa a vasculhar o arquivo pra ver as atas de diretoria, atas de conselho, atas da 
assembleia geral, pra ver o que foi falado a esse respeito até que você tenha uma quadro em 
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que você pode é... é... é ver que você tem uma situação que pode ser possível dar um passo 
além. Então foi isso que foi feito quando nós sentimos a firmeza suficiente de que havia é... 
é... uma condição que valeria a pena é aprofundar vamos dizer assim é... o levantamento e 
nós fizemos isso cujo o ato final foi a abertura da sindicância." 

                            Inquirido se comunicou ao Prefeito sobre os fatos, 
respondeu: "o nosso prefeito tem o hábito de visitar a Codesan diariamente. Ele trata 
comigo lá na parte administrativa e depois percorre o trecho com meu diretor pra checar 
obras, então por esse contato diário, tudo, tudo que acontece na codesan ele é posicionado e 

nesse caso não foi diferente." E acrescentou "ele foi informado de que o pessoal do 
escritório em 2013 também recebia hora extra. A ideia que se passou é que precisava fazer 
uma reestruturação do pessoal operacional porque havia um processo trabalhista onde a 
empresa havia sido condenada em quase um milhão de reais e que precisaria então parar de 
pagar essas horas extras e pagar o piso e essas horas não havia correspondência do trabalho". 

                         Na continuação, retomou o assunto de como a atual 
Diretoria enfrenta a questão das horas extras e confirmou o que havia dito antes: 
"em 2015 eu negociei com o sindicato e estabelecemos o banco de horas, então nós não 
fazemos pagamento em dinheiro. A única hora extra que nós pagamos na codesan é pro 
pessoal do setor da vigilância porque fim de semana, feriado, nós precisamos dobrar 24 
horas e aí não tem como você tem que pagar hora extra pra esse pessoal e pra três motoristas 
que de manhã e de tarde transportam os funcionários da codesan. Não faria sentido eu 
contratar três motoristas  pra puxar o pessoal de manhã, depois ficar o dia inteiro parado e de 
tarde levar o pessoal de volta pra casa então nós utilizamos três motoristas do nosso quadro 
e essa hora extra a gente paga em dinheiro." 

                       Questionado sobre a atividade laboral da codesan em 
sábados, domingos e feriados, asseverou que "é muito difícil. Em geral, a gente não 
convoca, mas quando precisa vai pro banco de horas, não é pago em dinheiro. E, 
complementando, né, não foi perguntado, mas no escritório sobre hipótese alguma, não há 
necessidade de realizar esse tipo de trabalho". 

                                Indagado se houve apuração acerca de pagamento de 
horas extras, sob a justificativa de defasagem salarial, no setor operacional, 
Claudio respondeu "sim, tem os dois anexos aí, do setor operacional e do escritório, mas 
não eram todos do setor operacional que recebiam hora extra, talvez 50 ou 60 (por cento)". 

                             Inquirido se o que motivou a reestruturação salarial 
havida em 2013 foram as horas extras, Claudio disse: "segundo a diretoria anterior, 
sim. É porque o pessoal operacional não recebia o piso, mas recebia hora extra, por isso 
ocorreu o processo trabalhista e então se parou de pagar hora extra para o pessoal 
operacional e passou a se pagar o piso... ou algo dentro disso". 
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                                   Sobre o fato de enviar material referente a apenas oito 
funcionários explicou que desde junho/2017 até a data que remeteu o material 
para a Câmara (Ofício nº 447/17), em resposta ao Requerimento nº 95/17, tinha 
apurado que esses oito funcionários receberam irregularmente horas extras, e, a 
partir de um ofício desta CPI (Oficio nº 21/17), passou a investigar outras 
cinquenta pessoas que passaram pelo Escritório. 

                                O declarante demonstrou surpresa ao ser perquirido se 
além dessas cinquenta pessoas a empresa também investigaria o setor operacional. 
"Como é que é? Não. Não, não. Nós estamos, eu estou entendendo que está se tratando 
apenas de hora extra do escritório da codesan. Isso que nós falamos o tempo inteiro. Embora 
o enunciado da CPI não foi específico, eu acho que deveria ter sido, mas eu estou 
entendendo que está sendo tratado dessa forma." 

                          Ao final de sua audiência, questionou-se sobre quando 
foi instaurada a sindicância, no que ele respondeu em outubro/2017. 
Posteriormente descobrimos que foi no dia 23.10.2017, ou seja, na mesma data de 
criação desta CPI. 

                            Questionado sobre a quantidade de recursos públicos 
despendidos com o pagamento das horas extras ilegais, Gimenez declarou "esse 
anexo que está aí no documento onde eu apresento um quadro de 2005/2006 até 2017, o que 
foi pago de hora extra na codesan. Então assim podemos tomar esse número como um total, 
né, daí desentranhar isso e pegar individualmente nome a nome o quanto foi de cada um aí 
teria que se fazer um trabalho. A Câmara tem aí é pelo menos dessas pessoas que já foram 
qualificadas todos os holerites então é possível fazer esse trabalho eu até em colaboração." 

Para em seguida acrescentar que "dessas oito pessoas eu até mandei como resposta a um 
ofício uma planilha que eu fiz lá, nome a nome, mês a mês, as quantidades e eu não lembro 
o número de cabeça, mas deve gerar em torno aí entre quatrocentos ou quinhentos mil reais 
em valores nominais aí se eu não me engano nessa planilha, apliquei um fator de correção 
IPCA ou alguma coisa assim ou algum índice aí e puxei pra valores de hoje quanto que daria 
isso." 

                     Ouvimos também Eduardo Blumer, ex-presidente da 
Codesan, o qual declarou: "no mês de fevereiro (2013), a gente/ porque veja só esse 
negócio de hora extra/ você vai chegar pra uma pessoa que talvez tenha recebido isso aí ou 
indevidamente ou porque não fez ou porque à título de complementação salarial, você acha 
que o cara ia falar? não vai falar... não é verdade? Você está entrando num ambiente assim 
que você tem que ir apertando pra saber como é que estava funcionando até então... certo? E 
foi nesse decorrer das coisas que a gente não sabia avaliar porque veja só as folhas de horas 
extras eram preenchidas pelos chefes de setor... daí a gente não sabia se o cidadão tinha 
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trabalhado ou não tinha trabalhado... está entendendo? Ou isso ai ou alguém da diretoria ou 
sei lá alguém ofereceu isso aí à título de uma remuneração a mais pela atividade que o 
cidadão estava exercendo mais que o outro eu não sei certo? Então a gente ficou numa 
situação sem saber como agir... aí surgiu a ideia seguinte... o sindicato colocou a codesan na 
área da construção civil... nós fizemos uma avaliação fizemos uma planilha de custo disso aí 
pra enquadrar a codesan inteira no sindicato da construção porque era majoritária a 
atividade, né... foi quando surgiu a ideia então da gente apresentar ao prefeito e ao conselho 
de administração, essa restruturação, né... mesmo porque a codesan havia há vários anos 
sendo notificada pelo tribunal de contas por excessos de hora extra, certo? Ela não verificava 
se era trabalhado ou não e havia um excesso medonho indiscriminado está entendendo? Eu 
não sei pra dizer aos senhores, né? Quem fez ou quem não fez. Eu não sei se agora surgiram 
documentos novos que comprovem isso aí... mas eu não sabia porque as fichas eram 
preenchidas, né, de hora extra, simplesmente. Nós quando soubemos disso nós cancelamos 
imediatamente... certo? Quando nós identificamos isso ai nós cancelamos e fizemos  a 
reestruturação."  

                  E depois prosseguiu: "o Tribunal de Contas estava 
notificando a Codesan desses excessos todos, entendeu? Agora era total, era indiscriminado, 
desde a manutenção de máquinas até a pavimentação, tudo tinha esse tipo de hora extra em 
excesso (...) uma atitude sistemática, o que me consta desde 2005, isso aí era uma prática na 
Codesan, era constante (...) não sei dizer para o senhor quem recebeu quem não recebeu, 
efetivamente. Os documentos eram preenchidos pelos setores, né, a atitude nossa de 
imediato, quando soubemos disso, foi terminar com isso fazer a reestruturação certinha 
dentro de padrões acessíveis e dignos."  

                                Questionado sobre quem cabia a decisão de autorizar a 
realização de horas extras, se apenas ao presidente ou dependia de algum outro 
consentimento de conselho, Blumer disse que "não de conselho, não, mas da diretoria, 
né, tem o diretor executivo, não é verdade? Tem o diretor financeiro e tem o presidente, as 
atribuições são divididas, né, certo, então se alguém fez no pátio alguma coisa indevida, 
deve ter tido alguma cobertura ou alguma anuência de algum diretor, algum chefe de setor, 
não é verdade?" 

                              Indagado se instaurou alguma sindicância ou processo 
administrativo para se apurar os fatos, Eduardo respondeu que "não. Até então a 
gente não tinha documentos suficientes para abrir uma. Era verbal a coisa, tá entendendo? 
Você não tinha subsídios para dizer quem recebeu, quem não recebeu, quem fez, quem não 
fez, quem tinha direito ou não... certo?" 

                            Adiante, prosseguiu: "quando a gente começou a levantar 
esse problema, desse excesso de horas extras, então nós conversamos com o senhor prefeito, 
né, fomos lá falamos "ó doutor, está um excesso isso aí, a codesan tem recebido 
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notificações, aí, todo ano, né", e disso aí o sindicato veio arrebentando a gente aí, certo, 
quando foi feito aquele aporte de capital exclusivamente para o acerto trabalhista dos 
pedreiros ."  

                                Perguntado se foi comunicado ao prefeito sobre o 
excesso de horas extras do pessoal da Administração, Blumer falou: "Foi. Nós 
falamos tudo, nós levamos a planilha, né, da reestruturação salarial, para poder ser 
compatível com a situação aqui com os cargos". 

                                     Depois complementou "hoje a Codesan é dependente 

totalmente da Prefeitura, cem por cento", para explicar que seria impossível ao 
Presidente da Codesan realizar uma reestruturação salarial sem comunicar ao 
majoritário. Retomando o assunto sobre o excesso de horas extras, Blumer 
afirmou que "presumia-se que esse o pessoal estava trabalhando adoidado, pelo documento 
que estava apresentado." 

                                      Na sequencia, tomamos as declarações de Abelardo 
Pinheiro Guimarães, que relatou: "no início do nosso mandato na Codesan, em 2013, 
foi marcado por uma série de turbulências. Estava em um momento ainda de sentir como é 
que funcionava a empresa e não conseguimos, de imediato, apurar o caso das horas extras. 
Ali pra março ou abril, mais ou menos, isso chegou um documento do Tribunal de Contas, 
que dentre várias situações, uma delas era com referência às horas extras praticadas em 
excesso. Bom, vamos apurar então mais profundamente. Começamos a fazer um estudo pra 
saber quem fazia, quanto fazia e se realmente fazia... aí constatamos que existia um grande 
número de funcionários, além dos da administração, fora também, alguns da área de 
pedreiros, limpeza pública, que faziam hora extra. Dentre esses todos realmente alguns 
praticavam, cumpria a hora extra... a citar um exemplo um exemplo a pintura das vias 
públicas era feita no período da madrugada entre onze da noite e uma hora... alguma obra 
que se necessário, pra não perder o prazo, ter que ser acelerado, também pedreiros eram 
convocados pra fazer, mas em inúmeros casos, realmente, as horas extras eram pagas e não 
trabalhadas." 

                            Declarante frisou: "exatamente nós apuramos (em 2013) que 
tinha vários funcionários que estavam recendo horas extras e não estavam trabalhando 
efetivamente" (...) no mesmo dia (em que descobrimos) descemos até a Prefeitura, eu e o 
Eduardo (Blumer) expusemos o problema ao prefeito doutor Otacílio que ficou também 
surpreso e disse o que podemos fazer, eu até disse doutor é o seguinte o doutor Homell disse 
que não pode continuar isso... se cortar essas horas extras de imediato e não fizer nada vai 
ser uma enxurrada de ações, então ele disse assim "façam um estudo, o custo disso e me 
traga..." (...) feito isso voltamos lá e levamos ao prefeito, olha vai ter um impacto na folha de 
tanto, ah mas porque se está fazendo hora extra vai ser o mesmo valor, vai incorporar ao 
salário. Mas o que o ocorreu porque que aumentou a despesa nossa até significativamente... 
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a Codesan tem um plano de cargo e salários, cada categoria tem uma referência 
administrativa, não tinha como a gente aumentar o salário, um exemplo, do A-7 e ele passar 
a ganhar mais que o A-8. Esse que é A-8 não está fazendo hora extra, mas ele não pode 
ganhar menos que o A-7, então foi um efeito dominó... não sei se vocês estão entendendo 
nós mexemos praticamente em todo o nosso quadro de salário... o que foi feito acertamos de 
imediato após tomadas todas as providências chamar o conselho administrativo e o prefeito 
concordar porque a prefeitura é acionista majoritária, jamais nós da diretoria poderíamos 
fazer um projeto desse, por nossa livre e espontânea vontade... e a partir de primeiro de 
junho foi implantado a reestruturação salarial e não se  pagou hora extra sem praticar, 
somente as excepcionalmente que teriam que ser feitas casos de extrema necessidade... e no 
caso até foi bom falar sobre isso teve o caso do/dos pedreiros que a Codesan teve que pagar 
é notório e sabido um milhão de reais praticamente de ações... o que aconteceu? Não eram 
todos pedreiros, alguns... é pra exemplificar... piso salarial da categoria mil reais, o pedreiro 
nosso em carteira ganhando novecentos e cinquenta, está fora do piso, mas uma grande parte 
ganhava hora extra, alguns faziam, outros, não... O que que eu posso entender disso? 
Ganharam duas vezes, recebiam acima do piso e depois ganharam durante todo esse tempo 
cada um de acordo com o tempo de serviço foi beneficiado com a ação."  

                                Perguntado se a nova diretoria que sucedeu a qual o 
declarante pertencia foram informados dessa situação, ele respondeu "eu ainda 
fiquei por dois meses lá trabalhando acertando os últimos detalhes, que tinha muita coisa 
que foi entrega de balanço de coisas acertos Tribunal de Contas tinha que fazer o relatório 
anual e não tinha como eles fazerem isso chegando aquele momento... eu não me lembro de 
ter comentado com a nova diretoria sobre o que nós tínhamos feito, essa reestruturação, que 
tinha acontecido essa hora extra... mas eu penso que como aconteceu com a gente eles 
deveriam, em algum momento, saber disso... isso é simples... não poderiam ficar todo esse 
tempo lá e não saber que houve uma reestruturação, que havia esse problema todo, essa é a 
minha opinião."  

                          Indagado sobre o que consistia as irregularidades das 
horas extras, ele asseverou "não se pode pagar hora extra pra um funcionário 
simplesmente para que ele tenha um aumento de salário, sem que ele cumpra as horas 
extras(...) ao longo da nossa administração, em estudos mais pormenorizados, nós 
descobrimos que isso aí, quando nós entramos, já fazia mais ou menos uns oito anos que era 
feita essa prática." 

                             Abelardo complementou: "nós da diretoria, depois disso, 
você vai criando uma amizade com os funcionários, vai tendo mais liberdade com alguns e 
tanto eu o Eduardo, até o Zé Vidor, ali as vezes, também, quando a gente conversava, ia na 
oficina ou mesmo fora visitando obras ou na rua, vendo, acompanhando pintura de trânsito, 
que de vez em quando a gente ia acompanhar, alguns funcionários comentavam com a gente 
que o salário estava muito baixo e que eles iam até o presidente à época e pediam aumento e 
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ele não conseguia o aumento em carteira, mas autorizava fazer o pagamento de trinta horas, 
quarenta horas, cinquenta hora,s fico até constrangido em dizer isso porque o ex presidente 
hoje já não está mais ente nós, né, faleceu e... é um caso até meio estranho da gente dizer, 
mas eu tenho que comentar porque é o que ocorria, então ele, na minha opinião, ele cometeu 
um equívoco muito grande, ele não ia ter um aumento de despesa se ele colocasse o salário 
em carteira, ao invés de conceder hora extra pra cada um desses que iam lá solicitar, dizendo 
que a situação não estava boa, essa história que todo mundo sabe reclamar, que estava 
ganhando pouco e etc, então eu acho que aí foi o grande equívoco dele, se ele coloca em 
carteira esse aumento, que fosse cem reais, cento e cinquenta, e não autorizasse essas horas 
extras, nós com certeza não estaríamos aqui agora nós todos."  

                              Explicou a sistemática de horas extras "olha, na Codesan 
funciona assim o encarregado de cada setor, dos pedreiros, da limpeza, das estradas rurais, 
um pouquinho antes de fechar a folha de pagamento, ele vai com o relatório de hora extra e 
passa pro presidente, dizendo que aquelas horas foram feitas e o presidente ratifica aquilo e 
passa pro departamento pessoal tomar as providências e fazer o pagamento de cada 
funcionário das horas exercidas (...) em conversa com alguns funcionários durante o período 
que estivemos lá vários deles disseram que eles não conseguiam aumento mais pelo menos 
eram creditadas horas extras pra fazer a complementação do salário." 

                           Inquirido se esse expediente das horas extras irregulares 
era geral sendo pra todos os funcionários ou beneficiou somente alguns, Abelardo 
afirmou que "era alguns funcionários e alguns setores. Não era indiscriminadamente. 
Existiam funcionários que realmente prestavam as horas extras fazendo o trabalho e 
existiam outros que já era praxe receber as horas extras por conta de um aumento de salário, 
mas na minha opinião indevido." 

                                 Indagado se a denominada reestruturação salarial 
realizada foi motivada pelas horas extras indevidas, respondeu que "não só por este 
motivo. Calhou de coincidir que a Codesan teve sua atividade principal alterada. Como ela 
começou atuar na construção civil, ela passou a ter esta como atividade principal. O 
problema do lixo que futuramente depois até perdeu... e aí constatou-se que principalmente 
nos casos de pedreiros estavam fora do piso salarial, então foi um momento que uniu o útil 
ao agradável. Corrigimos os problemas das horas extras, equiparamos o piso salarial de 
alguma categoria que estava irregular e também na época que eu me lembro, em relação a 
alguns funcionários da prefeitura existia na mesma função existia um desnível, aproveitou-
se isso pra corrigir também o salário desses funcionários, então não foi só exclusivamente 
pra acertar o problema da hora extra." 

                         Questionado se foi instaurado à época alguma 
sindicância ou processo administrativo para apuração dos fatos, Abelardo disse 
que "não, da nossa parte nós não fizemos isso (...) o Tribunal de Contas ficou sabendo, há 
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anos já vinha alertando sobre essa prática de hora extra muito além de uma média normal 
numa empresa. Na Codesan há muito tempo estava altíssima e vinha se arrastando." 

                     Perguntado se os salários estavam defasados durante o 
período de 2003 a 2013, respondeu que "não, alguns setores só, mas como eu já 
expliquei anteriormente no nosso plano de cargos e salários não havia como você conceder 
um aumento pra uma letra ou outra referência e a de cima não ser, então foi um efeito 
cascata, na realidade todo mundo foi beneficiado, alguns com percentual maior outros com 
menor".  

                                  Inquirido se os salários do setor administrativo estavam 
defasados, afirmou que "esses eram, até posso dizer, até um pouquinho acima da média e 
aí nós não mexemos, nós só não tiramos a hora extra porque já havia há muito tempo 
fazendo". 

                          Na sequencia, relatou que comunicou ao prefeito 
"imediatamente, no mesmo dia, no mesmo dia, lembro muito bem dessa conversa, que 
tivemos no gabinete do prefeito, e lembro bem da surpresa dele, lembro dele dizendo que 
não acreditava que pudesse estar acontecendo isso."  

                              Questionado se a Codesan trabalhava aos sábados, 
domingos e feriados, afirmou que em "casos esporádicos, casos esporádicos, pintura de 
vias urbanas, às vezes alguma emergência, animal morto, era a Codesan que tinha que ir lá 
transportar recolher, mas em outros casos, parte interna administrativa, não, a não ser 
quando havia, por exemplo, quando eu digo esporádico, nós fizemos algumas seleções, né, 
concursos e isso demanda muito trabalho e, às vezes, pra tudo tem prazo e às vezes pra 
andar mais rápido a gente convocava as meninas do RH, sábado ou até mesmo à noite, 
prorrogava pra poder acelerar esse tipo de serviço, mas só nesses casos." 

                       Indagado sobre quem decidiu pela reestruturação 
salarial, afirmou que "foi uma decisão conjunta entre a diretoria e o prefeito, porque se 
tira essas horas extras e se depara ali na frente com um problema seríssimo, poderia ser pior, 
então o prefeito nos autorizou a fazer esse estudo minucioso e viu o impacto disso e chegou-
se à conclusão que poderia ser feito e é o que foi feito." 

                        Questionou-se de que forma foi apurada que essa 
prática vinha desde 2005, ao que ele explicou "quando nós descobrimos, aí 
começamos ver desde quando esse valor expressivo de horas extras. A gente detectou 
quando fizemos um apanhado geral da folha, horas trabalhadas, horas efetivamente pagas, e 
conseguimos chegar a mais ou menos até ali 2005/2006, que começou a aumentar 
significativamente a prática de horas extras... de início achávamos que realmente esse povo 
estava trabalhando mesmo, mas aí chegamos à conclusão, o jurídico nosso falou olha 
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Abelardo isso aqui não tem como todo mundo estar trabalhando sessenta horas aí, todo 
mundo não, alguns era sessenta, outros quarenta, aí acendeu a luz." 

                            Em complementação, indagou-se se nenhuma esfera da 
Codesan ou mesmo o prefeito teve interesse em instaurar um procedimento 
investigatório a respeito disso. Abelardo justificou-se "olha, o que eu posso dizer é 
que a nossa diretoria tomou as providências que foram necessárias pra corrigir o problema, 
caso contrário estaríamos sendo coniventes, o que não poderia acontecer, pelo menos da 
minha parte, em hipótese alguma, e uma atitude, vamos dizer mais severa, em relação a 
apurar pra trás alguma coisa, eu penso que não poderia, não era da nossa esfera, da atual 
diretoria investigar a legitimidade dessas horas." 

                             Na sequencia, tomamos as declarações de José Antonio 
Vidor , que afirmou não se recordar de muita coisa, pois seu trabalho era "mais de 
campo". 

                         Ouvimos, então, Rubens de Paula Vieira, que declarou 
que "não tenho conhecimento de nada dessas coisas mesmo porque o controle de hora extra 
não passava pela diretoria financeira. Então tinha o ponto digital, antes disso tinha aquele 
relógio de ponto, entendeu, mas o controle de hora extra não passava pela diretoria 
financeira (...) tomei conhecimento pelo Jornal Debate."  

                             Perguntou-se se esse procedimento das horas era para 
todos os funcionários ou somente pra alguns, respondeu: "não sei informar. A 
Codesan era muito grande, muito complexa, tinha inúmeros departamentos, era estrada rural, 
era vias urbanas, coleta de lixo, coleta de entulho, coleta de calha, obras de engenharia, 
pontes, viadutos, enfim, né, e depois as coisas indiretas que tinha de oficina mecânica, de 
posto de combustível, marcenaria, carpintaria, processo de asfalto, então a Codesan era 
muito complexa, muito complexa, com muitos problemas." 

                                  Questionado se os salários indistintamente dos 
trabalhadores da empresa estavam defasados, principalmente entre o período de 
2003 a 2013, disse que "acredito que sim porque a gente dependia do orçamento da 
prefeitura. O Sindicato pedia sempre, pedia a inflação, mais aquilo não tinha condição de 

atender, né, então o limite que tinha ali de orçamento." E acrescentou "já teve inclusive 
funcionário que chegou lá e falou assim oh as arrozeiras paga três vezes mais, daí eu falei 
vai para as arrozeiras, bateram na mesa e viraram as costas, entendeu, não tinha o que fazer. 
Reclamavam, mas não deixavam a empresa." 

                              Perguntou-se se o declarante, como diretor financeiro, 
que fazia os aportes financeiros para pagamento, nunca suspeitou, nunca imaginou 
a situação retratada nestes autos, afirmou que "não, porque este controle não era eu que 
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fazia. Os holerites vinham tudo lacrado. Esse controle era entre o RH  e o diretor presidente, 
mas ele não passava pela diretoria financeira." 

                            Indagado se, como diretor financeiro, não seria o caso, 
por precaução e por o cargo ser responsável pelas finanças da Codesan, se atentar 
a olhar os pagamentos, a exemplo, os holerites ou a lista a folha de pagamento, ele 
asseverou que "sim, mas você veja bem, quando eu entre lá eram quatrocentos 
funcionários."  

                               Ao final, após concordar que o diretor financeiro é uma 
espécie de guardião dos cofres da empresa, foi inquirido se não havia, nesse 
período de dez anos (2003/2013), uma transparência, um controle da folha de 
pagamento. Rubens esclareceu "o controle de pagamento, que eu fazia, era 
simplesmente de alocar recursos pra pagar aquilo lá porque você paga um folha de 
pagamento, né, vamos supor e aí você vai ver lá setor de obras, setor de não sei, 
quatrocentos funcionários." 

                                  Indagado sobre a hipótese de acaso o departamento 
pessoal incluísse dez funcionários fantasmas, se o diretor financeiro teria meios de 
salvaguardar os cofres da empresa, respondeu "não tinha meios de saber". 

                           Questionado sobre a quem caberia fiscalizar essa 
situação, Rubens disse que "a administração, mas ficava comigo esse trabalho. Eu 
sempre reclamei de um diretor administrativo pra acudir toda essa situação entendeu essa 
parte administrativa, mas não sei porque, isso aí era o prefeito que nomeava e depois o 
conselho, ah mas vai economizar um diretor administrativo, mas talvez economizasse um 
outro tipo de coisa, que nem está se questionando aqui (...) era o RH, o diretor presidente e 
os encarregados que levavam essas planilhas de serviços, mas não, nem tinha meios de 
conferir, né. A Codesan fazia horas extras pontuais, né, agora lançamento sistemático de 
hora extra não tenho conhecimento, vim tomar conhecimento pela imprensa." 

                          Após, ouviu-se, Waldomiro Picinin , o qual relatou que 
tomou conhecimento quando foi diretor executivo, no período de janeiro a junho 
de 2013. Esclareceu que o seu cargo "era mais voltado a parte de execução dos serviços, 
então eu ficava praticamente vistoriando obras, verificando problemas que existiam na 
cidade e eu ficava muito pouco dentro do prédio da administração. Nesse período, não sei se 
foi o Abelardo que me avisou que estavam acontecendo esse problema de pagamento, horas 
extras que estavam irregulares. Eu fui contrário, como parece que o Eduardo Blumer foi 
contrário também e nós achamos que teríamos que extinguir isso e foi extinto nesse período 
(...) a gente julga que eram pagas sem execução dos trabalhos, a grande maioria porque 
esporadicamente a gente pagava hora extra quando havia algum problema principal que 
precisasse de socorro enfim pagava hora extra mas não era assim pra todos os elementos 
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num período grande (...) acho que era no geral porque tinha pedreiros que ganhavam isso 
também, horas não trabalhadas (...) se eu afirmar que era pra todos eu estaria mentindo 
porque eu não sei, eu sei que tinha bastante gente que ganhava hora extra, bastante só que 
não sei a quantidade, se era o total, se era um percentual menor." 

                               Esclareceu qual era a forma para pagamento de hora 
extra: "horas extras só com autorização da diretoria, quem leva o problema pro diretor é o 
encarregado do setor. Agora incumbe ao presidente analisar se realmente necessita daquelas 
horas extras e autorizar, entendeu."  

                                Sobre a reestruturação, declarou "tenho a impressão que 
abrangeu todo mundo porque é a Codesan tem um sistema de categorias, não é isso, quando 
você eleva o salário de uma pessoa, vamos supor do nível cinco, as que estão acima não 
podem ganhar menos, então deve ter sido feito, eu não vi essa reestruturação, mas deve ter 
sido feito para todos os funcionários (...) Fui a favor porque o que acarreta a despesa pra 
empresa, tanto faz você pagar horas extras ou pagar salário. O encargo pra empresa é o 
mesmo, só que um é irregular, o outro é regular, né, o outro é normal então eu fui a favor 
por isso você está eliminando um problema que eu achava irregular e transferindo para um 
problema que ficou regular depois porque os valores que saiam pra folha de pagamentos 
eram os mesmos, né." 

                             Perguntado sobre qual seria o motivo dessa 
reestruturação, se foram as horas extras indevidas que eram pagas, ele assentiu 
que sim, "somente isso".  

                                Indagado por que não se instaurou uma sindicância para 
apurar os fatos, respondeu "não pensamos nisso, pensamos em simplesmente eliminar 
esse problema, só não pensamos em sindicância nada." 

                                    Colhemos, então, as declarações de Manoel Carlos 
Manezinho Pereira, o qual relatou que "assim que tinha alguma coisa de relevante, né, 
algum assunto relevante, então pra a gente era consultado, os conselheiros eram convocados 
e consultados, a aprovação ou não daquilo que estava na pauta (...) não era competência do 
Conselho fiscalizar a gestão da diretoria (...) ficou sabendo das horas extras pela imprensa." 

                                Na sequencia, tomamos as declarações de Marcelo 
Picinin. Perguntado se ele foi um conselheiro atuante, insinuou que sim. Citando 
M. Rui Barbosa, alegou que não poderia se elogiar.  

                          Ser atuante, todavia, não é elogio, mas sim simples 
cumprimento de dever legal. 
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                       Questionado se fiscalizava a gestão da diretoria, 
respondeu que "sempre que nos foi solicitado a intervenção, de acordo com o estatuto, 
sim. Essencialmente através da exibição de documentos."  

                                      Sobre as horas extras irregulares na Codesan, afirmou 
que "no início de 2013, houve a verificação de que estaria havendo essa prática de 
pagamento contínuo de horas extras. Então foi determinado, pelo então presidente doutor 
José, doutor José Eduardo, Eduardo Santos Blumer, uma reestruturação em razão da qual 
essas horas extras foram canceladas, mas quando elas se iniciaram eu não sei dizer." 

                      Indagado que pelo menos um servidor começou a 
receber horas extras de forma excessiva e habitual desde janeiro de 2003, relatou 
que "soube a partir do início de 2013 (...) parece que eram para todos ou para quase a 
totalidade dos funcionários." 

                                Dissertou sobre o Conselho de Administração: "O 
Conselho não tem atribuição que incida sobre a parte operacional da empresa. O conselho, 
por própria definição da lei das sociedades anônimas, lei a qual a Codesan se submete por 
ser uma empresa de companhia mista, o conselho é um órgão obrigatório, autônomo, 
independente, mas ele não possui prerrogativa de ingerir na parte administrativa da empresa. 
Ele é muito mais órgão consultivo, um órgão deliberativo, às vezes até um homologatório, 
mas nunca um órgão que tenha atribuição executiva em relação aos funcionários e à 
prestação de serviço da Codesan."  

                                Questionado se, na qualidade de conselheiro, não teve 
interesse em saber sobre a legitimidade do excesso de horas extras. Marcelo 
respondeu "veja bem, a justificativa que foi um momento, que é o motivo pelo qual essas 
horas teriam sido implementadas, eu disse agora há pouco, né, eu, particularmente, isso é 
minha opinião, eu não, eu via que deveria prevalecer o interesse dos funcionários porque 
mesmo assim com essas horas extras os ganhos deles ainda permaneceram muito baixos. 
Então isso é uma posição muito minha, eu acho que deve prevalecer a justiça social acima 
de qualquer tipo de legalidade." 

                              Inquirido se houve comunicação do fato à 
administração do município no início de 2013, afirmou que sim."Enquanto acionista 
majoritário, responsável pela indicação de três dos cinco membros do conselho de 
administração, indicação do presidente do conselho, que na ocasião recaiu sobre minha 
pessoa, ele foi, sim, efetivamente informado desse fato. Numa das reuniões, salvo engano, 
até mesmo pode ter sido na primeira reunião da gestão que se iniciava. Se não foi nessa 
primeira, foi logo em seguida, mas tinha uma reunião na qual ele estava presente, por meio 
do diretor presidente, Dr. Eduardo Santos Blumer, informando inclusive que havia 
necessidade de fazer uma reestruturação e dando conta ao prefeito desse fato e já houve até 
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o início de conversa sobre como isso era feito, mas eu não sei precisar os detalhes sobre 
isso. Não sei se isso constou em ata,  mas que ele (prefeito) foi comunicado, foi.” 

                                   Sobre a reestruturação salarial, asseverou que "ela foi 
suscitada logo no início de 2013 porque a Codesan se encontrava numa situação pré-
falimentar, então ela foi motivada tanto pela eventual irregularidade quanto pela necessidade 
de corte de gasto." 

                                       Perguntado se o prefeito tomou ciência apenas das 
horas extras do setor operacional ou também do setor administrativo, Marcelo 
afirmou "foi feito de tudo, mesmo porque foi inclusive levantado o valor total desses 
gastos, o valor mensal total desses gastos, que já incluía todos aqueles que recebiam esse 
valor de horas extras, tanto a parte administrativa como a parte operacional." 

                                    Na continuação, tomamos as declarações de Luiz 
Carlos Novaes Marques, que disse "a  gente, enquanto vereador não tinha... era uma 
pró forma, era só para constar, né, mas a gente recebia esse relatório (...) a atuação que eu 
tinha enquanto conselheiro era ler o relatório que eles me mandavam, quando eu tinha 
dúvida de alguma coisa daquele relatório, que todos eles eu garanto que eu li, quando 
chegava eu assinava um recibo, lia e quando eu tinha alguma dúvida eu ligava, ou pro 
presidente, ou pro, na época, o Edinho, ou pro Rubinho e até pro Mário, na época de que 
falava lá sobre o asfalto, sobre qualidade de asfalto, por várias vezes, baseado no relatório eu 
liguei pra ter informação mais minuciosa pra passar inclusive pros moradores." 

                           Sobre o pagamento irregular de horas extras, asseverou 
"soube algo a respeito na outra CPI, que inclusive eu participei, como vereador na condição 
de membro, que o seu Abelardo, inclusive eu tenho aqui o relatório final, e na oitiva dele e 
no relatório isso foi em 2015, ele disse com todas as letras, né, que estavam com esse 
problema de  horas extras, mas até onde eu sei nenhuma providência foi tomada contra isso, 
né, eles descobriram, detectaram o problema porque foi falado inclusive na CPI e depois se 
omitiram tanto a Codesan quanto o poder público, o poder executivo." 

                                     O declarante ainda mencionou que provocou a atuação 
do Ministério Público quanto a ausência de transparência da Codesan, que gerou o 
Inquérito Civil n 140420001495/2017-13. Relatou que, desde 2013, "não se cumpre 
o artigo 133, da Lei 6404/76, segundo o qual é obrigado a todo ano eles mandarem um 
relatório  detalhado para todos os órgãos, pro Conselho, pra todo mundo sobre o que está 
acontecendo." 

                    Edvaldo Donizeti de Godoy foi o próximo a ser 
ouvido. Inicialmente, afirmou que não sabe as atribuições do cargo de conselheiro 
fiscal, que o vereador lá participou como mera formalidade. Também demonstrou 
desinteresse na leitura das competências legais do cargo. Depois sustentou que, 
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por o conselho fiscal ser apenas uma formalidade, "não tem como um vereador ser 
atuante, nesse sentido, até porque é uma função que é pedida para o presidente da câmara 
duas pessoas, um titular e um suplente, e não participa de reunião nenhuma nunca houve 
reunião nenhuma com participação de vereadores." 

                                  Questionado se fiscalizava a gestão da diretoria da 
Codesan, respondeu "pró-forma, não tem como fiscalizar sem participar de reuniões, não 

tem como."  Indagado se sabia algo a respeito de horas extras de forma excessiva e 
habitual na Codesan, asseverou: "não, a gente ouve pela mídia, mas efetivamente como 
que é, como que começou, não." Inquirido se o expediente das horas extras irregulares era 
para todos os funcionários ou beneficiava somente alguns, Edvaldo manifestou-se: "senhor 
presidente com todo respeito, eu não estou dando sentido nessas perguntas, eu acho que elas 
deveriam ser feitas, com todo respeito, ao presidente da Codesan ou alguém ligado à 
Codesan, porque o vereador, como eu disse, a participação dele no conselho é simbólica e 
qualquer coisa que eu estiver falando aqui, eu estarei me imiscuindo..."  

                                  Para em seguida complementar: "em relação ao conselho 
fiscal e a participação de vereadores, eu cito aqui que eu já estaria sugerindo aqui nas 
próximas sessões, a retirada de vereadores do quadro, como foi citado também pelo 
vereador, mexer no projeto porque também não acho correta a atitude de uma pessoa, de um 
vereador, que é fiscal de repente estar participando." 

                                Perguntado se, enquanto conselheiro, não teve interesse 
em saber sobre a legitimidade do excesso das horas extras. Edvaldo respondeu: 
"nós tivemos interesse, tanto é que na última CPI de 2015 surgiu o caso. Foi um comentário 
que teve do Abelardo. Em determinado momento ele citou que havia o caso de horas extras 
sendo pagas e isso aí foi relatado na CP,I foi colocado em público, foi dado publicidade. 
Inclusive um dos itens que o relatório final traz é a realização de investigação das 
administrações anteriores da Codesan. Isso aqui para o presidente da Codesan fazer 
investigações de administrações anteriores, se fosse o caso, então foi tomado alguma 
providência sim.” 

                                  Inquirido se houve comunicação do fato à 
administração do município ou Codesan, Godoy asseverou "com certeza. A partir do 
momento que o relatório final foi lido nessa casa ele tornou-se público, a partir do momento 
que ele é público ele está a disposição de todos os interessados, e eu acho que os maiores 
interessados na descoberta de alguma coisa errada seria o presidente da Codesan e o senhor 
prefeito." 

                                        Depois, Edvado apresentou cópia da Ata dos Conselhos 
da Codesan, do dia 27.03.2013, a qual mencionou a reestruturação salarial. 
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                             Na sequencia, questionou-se se a CPI/2015 tomou 
alguma providência sobre as horas extras irregulares. Edvaldo esclareceu que "a 
CPI/2015 tinha quatro itens que tinham que ser seguidos a linha: apurar eventual existência 
de prejuízo do exercício do ano de 2013 e em que montante; apurar existência de títulos 
protestados em nome da Codesan no exercício de 2014, qual o valor total, bem como as 
custas devidas em cartórios; apurar o destino dos repasses do executivo à Codesan, bem 
como as medidas tomadas pelo chefe do executivo à vista das informações quanto à situação 
financeira da Codesan, já que a prefeitura é acionista majoritária com mais de noventa por 
cento das ações; e por último apurar quais motivos que levaram a Codesan a tal situação, 
bem como apurar as responsabilidades da diretoria e do senhor presidente Eduardo Blumer. 
Apareceu uma citação em relação às horas extras pelo senhor Abelardo. Como eu disse, essa 
citação ela foi colocada no relatório final e inclusive foi o motivo de se colocar em público e 
colocar aqui que no caso é a Codesan que deveria fazer sindicâncias das administrações 
anteriores." 

                                       Foi perguntado, então, por que, na qualidade de relator 
da CPI/2015, não propôs uma nova CPI, uma outra CPI para apurar as horas 
extras a que teve conhecimento. Edvaldo respondeu: "veja bem, senhor presidente, a 
partir do momento em que a pessoa que citou as horas extras, ele disse que em momento 
algum ocorriam simulação de trabalho visando amealhar repasse público, nós fizemos uma 
CPI que de imediato ela custou quarenta e nove mil seiscentos e sessenta e seis reais e 
sessenta e cinco centavos que depois teve até um aditamento, ou seja, foi dinheiro muito 
grande gasto, e essa aqui com certeza terá um valor muito menor, se não teve, segundo 
depoimento naquela época do seu Abelardo, se não houve um amealhamento do dinheiro 
público, não houve uma falsidade, então caberia a própria Codesan fazer a sua sindicância 
interna, que foi o que a CPI sugeriu tendo em vista dos fatos relatados nos depoimentos 
colhidos, realização de investigação das administrações anteriores da Codesan pela própria 
Codesan, ficaria muito mais barato não teria custo nenhum por sinal que eles tem advogado 
lá e seria um serviço muito bem feito (...) a partir do momento em que terminou a CPI, a 
CPI sugeriu uma investigação, essa investigação, não sei, de repente ela foi feita em 2015, 
estamos aguardando, eu fiz um requerimento, como eu disse estou aguardando a resposta 
deles (...) como vereador, fizemos aqui a indicação, aguardando os trabalhos da própria 
Codesan (...) eu especificamente, nós nunca deixamos de ser atuantes, nunca fomos omissos 
em relação a denúncias que ocorreram." 

                                   Em seguida, colhemos as declarações de Luiz Antônio 
Tavares, que relatou que "não tenho nem conhecimento dessas atribuições, era apenas 
pró-forma, mas sempre que pude eu participei das reuniões (...) sobre as horas extras, nunca 
ninguém falou nada e eu, pelo menos eu, desconhecia não tinha ciência disso aí, se não de 
2013 pra cá, que eu já ocupava cargo na casa parlamentar, eu até por dever de obrigação eu 
deveria, mas eu não tinha conhecimento disso (...) mesmo porque entendo que essa 
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obrigatoriedade da fiscalização compete exclusivamente ao presidente e aos seus 
subordinados, aos seus comandados, mesmo porque houve uma explícita oportunidade de se 
fazer lá uma sindicância e, por infelicidade dos atuais dirigentes, deixou passar batido e não 

fizeram." O declarante também nada soube informar sobre reestruturação. 

                                 Em continuação, ouvimos Neide de Fátima Basseto 
Ribeiro, que declarou "procurei participar de todas as reuniões, inclusive na época do 
Adilson, ele convocava mais vezes por ano, quando tinha algumas coisas importantes pra 
decidir, sempre ele colocava para os conselheiros o que estava acontecendo, os problemas da 
Codesan, tudo, sempre ele abriu pra gente todos os problemas que existiam, né, depois no 
tempo da Maura já foi mais tranquilo, e também o Edinho, que continuou, já estava mais 
acostumado com o cargo, com a situação... e foi só uma sequência, né, da política e tinha 
também o Rubinho que era muito competente no controle financeiro e tudo, né, ele era um 
diretor e tanto. A gente tinha maior confiança neles, claro, né, mas assim tudo o que 
acontecia eles vinham e chamavam a gente, mas depois foi só mesmo na época de aprovar 
balanço, depois pra mostrar o que estava acontecendo no início do ano, depois não chamava 
mais." 

                                        Sobre as horas extras recebidas indevidamente, 
informou que "fiquei sabendo quando eu fui na reunião do início do Otacílio, que ele 
chegou muito bravo na reunião, dizendo que a Codesan estava pagando hora extra para o 
pessoal da construção civil." 

                               Em suas considerações finais, declarou que "acho muito 
importante que vocês estejam preocupados com as contas do município, investigando isso, é 
importante tem que saber mesmo, as causas das coisas (...) o município tem mesmo que 
investigar porque não é fácil toda hora ter que cobrir conta, né, tirar de uma outra coisa pra 
cobrir contas então tem que saber." 

                               Rosário Pegorer foi ouvido, mas relatou não saber nem 
se recordar de nada. 

                                Leandro Fonseca Mendonça declarou que entende ser 
o trabalho do Conselho Fiscal semelhante ao do Tribunal de Contas, "eles vêm, 
olham a documentação, se não tiver nenhuma indicação ou sugestão de alguém, olhar um 
apontamento de alguém, apesar de que eles têm um trabalho técnico muito forte, né, eles são 
contabilistas, são contadores, né, é a função deles, é específica pra analisar todas aquelas 
movimentações e planilhas, né, eu não tenho uma formação técnica nesse aspecto e acredito 
eu que os outros vereadores que representaram a câmara também nunca tiveram uma 
formação técnica pra analisar planilhas ou o que quer que seja da área contábil, pra chegar a 
um consenso e falar assim olha tem alguma coisa errada aqui, né." 
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                                   Na sequencia, ouvimos Jorge Luiz Raimundo, o qual 
declarou que as atribuições legais do Conselho de Administração é "dar conselho, 

né, participar das reuniões eventualmente quando solicitado" e que nunca ficou sabendo 
sobre horas extras.  

                                  Colhemos as declarações de Homell Antônio Martins 
Pedroso, que afirmou que do "setor administrativo eu não tenho conhecimento de 
pagamento de horas extras e nunca tive (...) o que ocorreu quando nós entramos em dois mil 
e treze é havia uma ação trabalhista por parte do sindicato dos pedreiros (...) levei pra 
diretoria na época falei olha tá aqui a sentença e implanta o piso. Se a gente for implantar o 
piso aqui do jeito que tá esse salário com essas horas extras a folha vai arrebentar, né, então  
vamos fazer o seguinte, vamos estudar essas horas extras (...) o que eu sei é como eu diz no 
começo era por conta dos pedreiros e até à época nada comprovado mas uma assim puxa 
vida a gente tirando as horas extras vai chegar no piso uma coincidência nada mais que isso 
(...) não houve orientação à diretoria para se instaurar uma sindicância ou processo 
administrativo porque eu não via irregularidade no pagamento das horas extras (...) tinha que 
se modificar as referências então colocaram uma referência do pedreiro que acabou 
mexendo com as outras (...) o que motivou a reestruturação salarial foi a questão da 
implantação do piso por sentença." 

                                Depois, ouvimos Maria Lucília Garcia , a qual 
declarou: "a gente fazia uma reunião anual analisava os balanços já fechados, era 
basicamente isso que nós fazíamos, nada tipo de fiscalização mais a fundo, não, só isso 
mesmo (...) a gente analisava basicamente a parte contábil, era passado os balanços, e a 
gente fazia uma reunião. Basicamente isso, nada mais aprofundado."  

                                    Na sequencia, tomamos as declarações de Denise 
Vidor, que relatou que "entre 2005 e 2006, por aí, eu pessoalmente já tinha em reunião 
do Conselho alertado que havia pagamento de horas extras, não sei se foi se isso foi 
redigido, mas foi alertado. Nós conversamos muitas vezes sobre a necessidade de estar 
regularizando essa situação, foi colocado inclusive para todos os presidentes, sem exceção, 
todos os presidentes da empresa a necessidade de se regularizar essa situação. Em uma das 
reuniões do Conselho, ou mais, eu pedia que fosse, né, então, justamente pra tirar do 
conselho essa responsabilidade que fosse anotado o meu pedido pessoal pra regularizar a 
situação dos funcionários da administração (...) Tribunal de Contas apontou excesso de 
horas extras e eu que fiz a defesa (...) essas horas extras eram pagas para o setor de estradas, 
rurais, operadores de máquina, oficina mecânica, merenda, funcionários cedidos, não apenas 
ao setor administrativo, então é bom que fique bem claro isso (...) o salário era defasado, 
então se colocavam algumas horas, isso eu tenho conhecimento, não enquanto assessora, 
mas enquanto conselheira, nos dezesseis anos que eu estive lá e estou ainda, então era pago 
assim, vamos dizer, como uma complementação de salário, tá (...) não tenho condição de 
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informar quando começou, porque isso já vem vindo, não é de agora, não, como você 
mesmo disse já é lá de dois 2005, 2004, 2003, não sei... o que eu posso te dizer é que 
ninguém toma nenhuma atitude dentro da empresa sem ouvir e sem a determinação do 
diretor presidente e o diretor presidente, por sua vez, que eu tenho conhecimento enquanto 
acionista, sou acionista há vinte e seis anos e dezesseis conselheira, então eu posso te 
afirmar que nenhum nada é feito sem determinação do diretor presidente e de todos os 
diretores presidentes com quem eu trabalhei na função de conselheira, nenhum deles tomava 
atitude sem a determinação do prefeito, é assim que funciona a empresa (...) eu tinha 
conhecimento porque os funcionários me procuravam, vários deles pra regularizar isso 
porque eles não estavam de acordo, eles queriam que fosse regularizado o piso salarial, 
assim como foi feito em 2013, e não continuar recebendo como hora extra a título de 
complementação... então na condição de conselheira eles me procuraram, e eu pedi, está em 
ata, pra regularizar essa situação (...) os encarregados de setores eles autorizam o RH a fazer 
o pagamento das horas extras então são os encarregados que encaminham para o recursos 
humanos e o recurso humano encaminha para o diretor presidente determinar o pagamento 
então é encarregado ao RH e diretor presidente a palavra final é da presidência da empresa 
(...) a empresa teve que arcar com quase um milhão de reais, eu já vim depor sobre isso em 
uma outra CPI, e esse pagamento foi realmente por essa falha porque era pago hora extra pra 
atingir o piso salarial da categoria, aí o que que aconteceu eles entraram com uma ação pra 
cobrar o piso a diferença do piso mesmo tendo recebido hora extra a título de se atingir esse 
piso, então legalmente está correto, moralmente não porque eles já haviam recebido (...) não 
se instaurou sindicância ou processo administrativo pra apurar as horas extras pagas 
indevidamente porque ao houve pedido da diretoria nesse sentido (...) quando menciono que 
os salários estavam defasados, digo que é em relação ao salário pago pela prefeitura e pago 
pelas demais empresas por aí, tá (...) enquanto conselheira, em todas as reuniões que nós 
tínhamos, quando ia entrar ou quando você ia reconduzir, era sempre alertado sobre a 
situação de números excessivos de horas e solicitado a reestruturação de salário, 
verbalmente, isso era feito os demais conselheiros devem lembrar os que participavam 
realmente (...) quando o Cláudio entrou já tinha sido regularizada essa situação porque foi 
regularizado com o Eduardo, mas ele também tinha conhecimento desse fato porque nós 
tínhamos o processo dos pedreiros pra pagar, que era um volume muito alto e eu me lembro 
de ter conversado na sala lá do jurídico, ou na dele, eu não sei entre vários, não me lembro 
de detalhes, mas de ter colocado que isso era fruto dessas horas que eram pagas a título de 
complementação, então era de conhecimento, sim, de todos, sem exceção (...) inclusive o 
atual presidente ficou um período lá sem estar no cargo, não era ocupação remunerada, mas 
ele permaneceu na empresa, acho que pra fazer essa transição, pra tomar conhecimento dos 
fatos (...) todos tinham ciência, foi justamente o processo dos pedreiros que eu te falei que 
levou a essa conversa e esclarecimento das horas extras que eram pagas de forma irregular."  
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                        Por sua vez, Anselmo Poli Junior declarou que "só fui 
tomar conhecimento mais aprofundado agora, após ser convocado, e conhecimento eu tomei 
pelo jornal debate, né, que até então nem estava sabendo do que estava acontecendo." 

                              O próximo foi José Antônio Fonçatti, que declarou 
que "não era obrigatoriedade do conselho fiscalizar a diretoria (...) posso dizer que desde 
1995, que eu trabalhava na administração do Manezinho, que eu fui pra Codesan, fiquei até 
dois de janeiro de 1997, e naquela época já existia o pagamento de horas extras, mas eu 
quero acrescentar que não eram somente horas extras indevidas, existia, sim, horas extras 
trabalhadas e dentro dessas horas também tinham algumas para aumento de salário, para a 
melhoria do salário (...)  e não era só da administração, as horas eram pagas para operadores 
de máquinas, pedreiros, pessoal do cemitério, da merenda escolar, pra todo mundo, 99,9% 
recebia horas extras na Codesan (...) o salário era ruim e os funcionários, a maioria, grande 
parte, pelo menos no período que eu fiquei como diretor administrativo, 1995 a 1997, uma 
grande parte queria ir embora e então a diretoria resolveu dar hora extra pra complementar o 
salário que era ruim, não tinha como fazer reestruturação na época porque a empresa já 
passava por dificuldades financeiras (...) toda a Administração do Município tinha 
conhecimento (...) no governo Blumer foi levado ao conhecimento do prefeito, o prefeito 
também sabia que existia essa prática lá dentro, aí depois passado uns cinco meses que foi 
feita a reestruturação porque foi levado ao conhecimento pro prefeito que estava 
acontecendo o prefeito falou então vamos resolver essa situação de vez, aí foi feito. O 
prefeito sabia da prática das horas do setor operacional e do setor administrativo, não só o 
prefeito, o presidente atual hoje também sabia porque já vinha sendo apontado e o Conselho 
sempre que dá posse à nova diretoria e eles tinham conhecimento disso porque já vinha 
sendo comentado que essas horas extras, a grande parte dessas horas extras estava sendo 
paga indevidamente, como complementação de salário (...) o prefeito autorizou porque 
porque as ações da Codesan, 99,9% é da prefeitura, né, então o prefeito tem conhecimento e 
autorizou que fizesse a reestruturação realmente pra suprimir as horas (...) recomendamos 
que tinha que suprimir realmente e isso tem inclusive constado em ata, nós recomendamos. 
Pra apuração, não, e não era competência nossa também, né (...) os prefeitos Mira, Maura e 
Otacílio tinham conhecimento." 

                        Ouvimos Antônio Odair Pegorer, que declarou que 
"aconselhava, sim, fiscalizava, não, mas aconselhava (...)  se o Conselho de Administração 
aponta tudo isso e um prefeito de um município, ou seja, alguém que está trabalhando para o 
município, recebendo o labor pelo município, não tem como não saber, gente, era unânime, 
na minha cabeça, sim, o conhecimento geral de tudo isso e as pessoas que estavam na 
Codesan eram pessoas, não sei se estão até hoje, trabalhadoras, eu os conhecia, de lixeiro a 
limpeza pública, de limpeza pública a pedreiros e encanadores, então eu imagino assim, é 
pra gente dizer, assim que ninguém sabia se o Tribunal de Contas que é um agente 
fiscalizador apontava, então tudo isso é transparente na minha cabeça (...) foi bom vir aqui 
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hoje, tive que me inteirar do assunto do município, é bom tudo isso que vocês estão fazendo, 
é digno, é bom, é pro futuro, estamos passando no Brasil num momento muito bom nessa 
parte da transparência, não vai corrigir muito o passado, mas vai melhorar muito o futuro." 

                                 Em seguida, tomamos as declarações de Cristiane 
Tondim Stramandinoli Mendonça Vieira, que relatou que "o contador fazia as 
explanações a respeito das contas que era o que a gente aprovava, na verdade ratificava 
aquilo que eles passavam pra gente e trocávamos ideias de assuntos financeiros, no sentido 
de melhorias pra Codesan (...) o Rubinho estava lá, ele fazia aqueles relatórios, encaminhava 
pra cada, ele tinha o cuidado de encaminhar pra cada acionista, nem todos participavam 
eram poucos que participavam das reuniões e era isso, a gente ratificava aquilo que o 
contador nos passava." 

                            Depois, Ana Paula Stramandinoli Lemos Ferreira, 
contou-nos que tomou "ciência das horas extras através da imprensa de Santa Cruz, coisa 
de alguns meses, então eu não sei absolutamente nada sobre horas extras (...) nós não 
tínhamos ascendência sobre a questão de RH, então o que era tratado, se era tratado e como 
era tratado não nos era informado, tá, enquanto conselheiro, o que nos era apresentado era as 
contas da Codesan, tá, então como os meus antecessores me falaram na época do Rubinho 
enquanto ele era diretor financeiro enviava uma brochura muito bem elaborada, ela constava 
de fotos das obras, que a Codesan fazia, dos equipamentos eventualmente recuperados, e 
também nos trazia o balanço." 

                          Ouvimos, posteriormente, Alziro Cezário de Souza, 
compromissado como testemunha, afirmou que "não presenciou os funcionários do 
escritório trabalhando fora do horário do expediente, nem em sábados, domingos ou 
feriados." 

                          No mesmo sentido foram os depoimentos das 
testemunhas João Elias dos Santos, Joaquim Severiano Leite, Luiz Carlos 
Pereira da Silva, Ricieri Salandin e Vanderlei Costa Bueno. 

                           A testemunha Pedro Pereira declarou que funcionários 
do escritório trabalhavam fora do expediente esporadicamente, de vez em quando. 
Aos sábados, domingos e feriados, não trabalhavam. Quanto ao pessoal do 
operacional, afirmou que era comum a prática de extrajornada; aos sábados, 
domingos e feriados, de vez em quando. Alguns setores.  

                              A testemunha Franciele de Cassia Barbosa, que nos 
documentos enviados pela empresa consta que exerceu o cargo de assessor do 
diretor, mas na verdade era menor aprendiz, declarou que os funcionários do 
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escritório não  trabalhavam além do expediente. Às vezes de sábado. Nunca de 
domingo ou feriado. 

                             A testemunha Pedro Luiz Martins  disse que não sabe 
ao certo sobre extrajornada do pessoal do escritório porque ele prestava mais 
serviço externo. Declarou que era assessor do diretor financeiro, mas que 
desempenhava suas funções na rua.  

                                   A testemunha Carlos Henrique Lopes declarou: "nunca 
reparei porque quando batia o sinal na realidade eu também já saia do trabalho então nunca 
permaneci fora do horário e também não percebia se o pessoal do escritório permanecia 
porque a minha sala ficava um pouco distante (...)sobre o pessoal do operacional, em 
sábados domingos e feriados não me recordo, mas durante a semana às vezes eu percebia 
um movimento de trabalho fora do horário." 

                      A testemunha Griciele Beker Martins, que nos 
documentos enviados pela empresa consta que exerceu o cargo de assessor do 
diretor, mas na verdade era menor aprendiz, declarou os funcionários do escritório 
não  trabalhavam além do expediente, "ficávamos juntos na fila do relógio."  

                             Depois colhemos as declarações de Áureo Murador , o 
qual relatou que trabalhou na Codesan no período de 1998 a 2015. Disse, ainda, 
que "por a Codesan ser uma sociedade economia e capital fechado parece que tem que ter o 
pessoal da contabilidade lá e alguém de fora, que de assistência pra evitar alguma 
anormalidade, né, nós ficamos bastante tempo fechando os balanços, tudo, conferindo os 
lançamentos contábeis de receitas, despesas, que eram na contabilidade, né, tomava conta da 
contabilidade, enquanto as horas extras, que estão falando, se está na contabilidade é que 
foram pagas, mas não sei pra quem, que eu não posso, não sou eu que determino isso, que 
verifico isso (...) eu tinha uma auxiliar que era a Nilza, ela fazia contabilidade, montava, eu 
conferia, né, se ela fizesse os lançamentos corretos, nas contas corretas, de acordo com o que 
manda a lei contábil, né, a contabilidade das empresas (...) antigamente quando eu comecei 
tinha um contador lá dentro, que era o seu Rui Morbi (...) o controle de despesa não era 
minha função, como contador não tenho essa função de controle, o contador tem a função de 
registrar os fatos, não era responsável pelo controle dos estágios da despesa, não 
acompanhava empenho, liquidação e pagamento, parte financeira não era comigo, 
ultimamente quem era o Abelardo, depois parece que o Claudio Gimenez assumiu as duas, 
né, o Claudio, antes do Abelardo era o Rubinho (...) sobre a folha de pagamento quem 
recebia era a Nilza, que contabilizava e eu conferia os lançamentos, vamos supor, uma 
despesa, lançar como receita, e vice-versa, que alteraria totalmente o resultado, então isso aí 
a gente entregava os resultados corretos de todas as receitas e despesas (...) o excesso de 
horas extras não me chamava a atenção por não ser minha função, mas eu participava das 
conferências de um contratado e um serviço externo (...) não orientei ninguém sobre o 
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excesso de horas extras (...) acompanhava os procedimentos junto ao tribunal de contas, o 
Rubens acompanhava e quando necessitava de algum esclarecimento pro Tribunal de Contas 
a gente subia lá e esclarecia pra eles, né, então era dentro do que eles necessitavam porque o 
pessoal já era formado ali se tinha o serviço dele era focado nisso aí, né (...) nunca teve 
reclamação, nada, de salário lá, o pessoal trabalhava contente lá, inclusive até depois que 
entrou o pessoal do novo partido do Otacílio aí, nunca houve reclamação não viu (...) sobre a 
aprovação das contas, a prefeitura tem 99,9% daquilo lá, que é o capital majoritário, e vinha 
o prefeito, e vinha os outros acionistas, a gente, por exemplo, o Rubinho, o pessoal, expunha 
o balanço, fechou com isso, fez isso, apresentou isso de lucro, e depois apresentou, começou 
a apresentar prejuízo e aí eles perguntavam porque isso e tal, tal, e a gente respondia, tanto 
eu como o Rubinho, o pessoal de dentro, que participava lá internamente, respondia, e todos 
eles estavam de acordo porque me parece que vendo pelo o que a gente apurava, não teria 
excesso, uma coisa falava não isso aí tava demais, isso aí está fora do parâmetro da Codesan, 
então era feito tudo em assembleia (...) eu fiquei até fevereiro de 2016 porque eu tinha que 
fechar 2015, né (...) a Nilza era uma funcionária que sempre fez a contabilidade pra mim, 
toda a documentação de despesas, de receita  lançado da contabilidade, você tem a 
obrigatório de fazer pela lei das sociedades anônimas, fazia e eu conferia, tudo, se os 
lançamentos estavam certinhos, algum problema que ela tinha de lançamento ela ligava para 
mim e eu indicava ela como fazer, e fechamento de balanço eu fazia e conferia todos os 
fechamentos, como que eram as demonstrações financeiras, econômicas, né, apuração de 
lucro ou prejuízo isso aí a minha função, não sei se ela fazia o controle de despesas, ela fazia 
os registros das despesas, registro, quem mandava a despesa pra ela contabilizar eu não sei 
quem que era, não, deveria ter alguém, deveria tem funcionário ou funcionária que fazia 
isso, quem fiscalizava o trabalho dela era eu porque se tivesse algum lançamento errado, que 
mudava a apuração de resultado, eu mandava ela fazer certo, eu orientava, Nilza, isso aqui 
tem que ser assim, assim, assim e assado, porque existe as normas contábeis, você tem que 
obedecer elas, né, agora ela não fiscalizava, ela também registrava porque o que que a 
contabilidade faz, o contador ele registra fatos, registra fatos, eu não posso apresentar um 
balanço pra vocês que esteja mascarado diferente e o que está lá é o que foi pago e lá o que 
foi recebido porque a Codesan não tinha nem caixa a Codesan tem aquele caixinha, aquele 
fundinho de trezentos quatrocentos reais pra comprar uma caneta, alguma coisa que precisa, 
por toda época que eu trabalhei na Codesan era assim, se fazia um serviço de duzentos reais, 
me dá nota fiscal, se não dá não pagava, era cheque que ia contra-recibo, inclusive na época 
do Claudio, também do Blumer e do Claudio, já havia desde a época do Edinho quando era 
o Waldomiro Picinin, que era o presidente era desse jeito, não se pagava nada por fora, ah 
gastou quinhentos e sessenta reais, se não tiver recibo e tiver origem daquilo lá, não paga, 
não tem, não existia caixa dois lá, não tem como existir, era a contabilidade realmente que 
devia ser feito, deveria ser feito em todas as empresas, entendeu, então era um controle lá 
não tinha nem, não tinha porque era tudo mediante cheque e o contra-recibo, se pagou isso 
aqui pro Luciano então cadê a nota dele, cadê a documentação dele, não paga, não existe, é 
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tudo via banco, o caixa da empresa tá no banco, o banco é cheque, é tudo registrado, né, até 
contabilidade não era tão difícil porque era bem controladinho, bem feitinho, bem certinho, 
isso aí não tinha chuchu nenhum, não tinha nada, não tinha como." 

                          A testemunha Paulo Alves Ladeira nos contou que "os 
funcionários do escritório nunca trabalhavam além do expediente normal, nem aos sábados, 
domingos e feriados. Geralmente quem trabalhava além da vigia de sábado era o pessoal do 
lixo, pessoal do asfalto, às vezes ia terminar algum serviço de terraplanagem." 

                                A testemunha Beatriz de Cassia Araujo Viol declarou 
que os funcionários do escritório não trabalhavam além do expediente, "o máximo 
que acontecia era aquele dia que você está terminando as coisas ali está fechando tudo e 
depois sai, talvez cinco, dez minutos, mas nada, nada anormal, não. Nem de sábado, 
domingos ou feriados. Na minha época, nem o pessoal que trabalhava na produção fazia 
horas extras, exceto o pessoal do lixo, que eles falavam que de quarta-feira tinha que sair 
pegar o lixo e tal que era os horários essa parte da feira da lua (...) ninguém reclamava de 
defasagem de salários, essas coisas não, nem me ofereceram o pagamento de horas extras 
para complementar o meu salário." 

                                        A testemunha Cleber Raimundo Mendonça declarou 
que algumas vezes prestou serviços além da sua jornada normal de trabalho e que 
dificilmente os demais funcionários do escritório prestavam horas extras. 
Sábados, domingos e feriados, jamais. Sobre o pessoal do operacional, "havia vezes 
que sim, inclusive em sábados, domingos ou feriados, quando necessitava." 

                                  Tomamos as declarações de Luiz Evandro Ribeiro de 
Lima , que nos relatou que "era comissionado, não tinha horário, era de acordo com a 
necessidade e não recebeu horas extras (...) não era comum o pessoal do escritório fazer hora 
extra, só mais a parte de manutenção da limpeza pública, que a gente prestava então sempre 
tinha que estar em dia, a parte de pedreiros também de acordo com obras que tinha prazo pra 
ser entregues (...) o pessoal do escritório nunca trabalhava de sábados, domingos e feriados, 
o operacional, em algumas exceções, algumas autorizações, né, pelo que eu sei é autorizado 
pra poder ser feito.” 

                          Depois, colhemos as declarações de Luana de Fátima 
Marsola, que relatou "sou assistente social da empresa, cedida para a prefeitura, exerci a 
função na Codesan até 2015, tinha carga horária de trinta semanal, atualmente não tem 
ninguém exercendo a minha função na empresa, prestei, esporadicamente, serviços além da 
jornada normal de trabalho, lá na empresa, quando necessário para atendimento de 
funcionários  (...) trabalhei que eu me recorde um único domingo que foi caso de um auxílio 
funeral da esposa de um funcionário." 
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                                Foi feita a seguinte pergunta a ela "recebemos a 
documentação da empresa, onde consta que a senhora prestou horas extras esporadicamente 
entre 2006/2010, mas a partir de 2011 tornou-se uma constante em quase todos os meses 

houve razão especial para essa mudança?" No que ela respondeu: "às vezes que eu 
precisei fazer hora foi em atendimento a funcionários, a maioria deles pra coletores de lixo 
(...) não sei se houve uma razão específica para a interrupção das horas extras a partir de 
junho/2013 (...) quando realizei horas extras eram com autorização e anuência da direção da 
empresa." 

                                 Na sequencia, ouvimos Doralice Pelogia Tavares, que 
declarou que trabalha na Codesan, desde 2002 até os dias atuais, com uma carga 
horária semanal de 20 horas e só existe ela com esta função na empresa e já teve 
de prestar serviços além da jornada normal de trabalho, "conforme o técnico, ele faz 
parte de todas as atividades de risco ele tem que acompanhar, então acontecia assim, quando 
a empresa trabalhava com a coleta de lixo e cuidava da parte da limpeza da cidade, se 
tivesse, um exemplo, a procissão de corpus christi, a rua era enfeitada com pó de serra, após 
o termino da procissão, as funcionárias eram convocadas a fazer a limpeza, então nesse caso 
às vezes eu acompanhava para ver se estavam usando máscara devido ao pó que levantava, 
no caso da expopardo, limpeza de banheiros, para ver se estavam usando botina bota de 
borracha, luva para a limpeza de banheiro, operação finados, se estavam utilizando EPI na 
limpeza dos banheiros do cemitério, ou então o coletor de lixo era muito vítima de mordida 
de cachorro ou perfuração com caco de vidro ou agulha contaminada, o procedimento ele 
não se limitava apenas ao atendimento médico e sim quando a pessoa por exemplo sofria 
uma perfuração com uma agulha contaminada, às vezes, era necessário ir além do meu 
horário devido a um exemplo o acidente acontecia dez horas da manhã até que ele passasse 
no médico e era liberado após esse período aí existia a parte da vigilância epidemiológica 
que tinha que convocar a pessoa que descartou esse material perfuro cortante então tinha que 
ser feito o teste de HIV teste rápido de HIV (...) como eu trabalho nas áreas externas, então 
eu não tinha esse conhecimento sobre horas extras do Escritório (...) sou professora da rede 
estadual, desde 2006, leciono sempre à tarde ou à noite (...) meu horário na Codesan era das 
07h às 11h." 

                              Foi feita a seguinte pergunta a ela "recebemos a 
documentação da empresa, onde consta que a senhora prestou horas extras esporadicamente 
entre 2003/2007, mas a partir de 2008 tornou-se uma constante em quase todos os meses 

houve razão especial para essa mudança?" No que ela respondeu: "então, até 2014, é a 
equipe do lixo que eu falo pra vocês, aumentou, era uma quantidade bem grande de 
varredeiras coletores de lixo." 

                              Em continuação, tomamos as declarações de Baltazar 
Ortega Garcia, o que relatou que "o pessoal do escritório esporadicamente passava 
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além das cinco." Foi feita a seguinte pergunta a ele "recebemos a documentação da 
empresa, onde consta que a senhora prestou horas extras esporadicamente entre 2003/2008, 
mas a partir de 2009 tornou-se uma constante em quase todos os meses houve razão especial 

para essa mudança?" No que ele respondeu: "não estou lembrado." Também afirmou não 
ter sido cientificado sobre a cessação das horas extras a partir de 2013 e concluiu "eu nunca 
recebi uma hora extra que eu não trabalhei (...) às vezes das cinco horas que o vigia não 
vinha que pegava às seis não vinha eu ficava, eu ficava após o horário porque quem fechava 
lá a empresa, ia todo mundo embora, era eu (...) tá tudo no cartão de ponto."  

                                 Na sequencia, ouvimos Maria Helena Nunes, que 
declarou que "nunca trabalhei além do horário normal, só no horário certo." Questionada 
se os funcionários do escritório trabalhavam além do expediente, ela respondeu: 

"ai, ai, ai, não." Inquirida se o pessoal do escritório trabalhava em sábados, 
domingos e feriados, respondeu: "ah, mas pode falar... não, não faziam."  Foi feita a 
seguinte pergunta a ela "recebemos a documentação da empresa, onde consta que a partir 
de 2008 tornou-se uma constante em quase todos os meses a prática de horas extras. Houve 

razão especial para isso?" No que ela respondeu: "não sei, isso eu não sei."  

                               Depois, ouvimos Charls Youssef Trad, que declarou 
"eu era o responsável técnico pelas obras da Codesan, eu era o engenheiro civil da Codesan 
(...) pelo concurso público, minha carga horária era de quatro horas diárias, eu entrava às 
sete saía às onze ficava um monte de tarefas a cumprir, tinha orçamentos para se fazer, 
cronogramas de obra, tinha que fazer acompanhamento técnico nas estradas rurais (...) sim, 
fiz horas extras, sim, quando havia a necessidade de se fazer porque tinham projetos que 
vinham da prefeitura, algumas adequações tinham que ser feitas, tinham orçamentos para 
serem cumpridos (...) nunca trabalhei de sábado, domingo ou feriado (...) sobre as horas 
extras irregulares, tomei conhecimento pela mídia, fiquei surpreso (...) no período de 2005 a 
2010 eu fazia hora extra, às vezes ficava até uma e meia, eu não vou cobrar essa hora extra 
porque pra poder tocar o barco. Eu falei assim vou tocar o barco fazia e sem problema, nada, 
porque eu fazia especialização na área de segurança de trabalho, e assim tinha um acordo de 
cavalheiro com o Edinho, que é uma ótima pessoa, que eu cumpriria essas horas a mais 
durante a semana pra compensar, quando havia a necessidade de fazer na parte da tarde de 
sexta-feira, coisa que não ocorreu, mas a partir de agosto de 2010, pelo volume de obras que 
a Codesan adquiriu, havia a necessidade de ter o acompanhamento técnico, embora a gente 
tinha um diretor técnico muito capacitado, muito competente, precisava de ajuda, às vezes 
tinha projetos que a prefeitura não dava conta e vinha pra a Codesan para eu dar um suporte 
técnico. Eu fiz hora extra até dezembro de 2012 porque 2013 a atual presidência não 
permitia, mesmo continuando a fazer as horas, a presidência de 2013 não permitia fazer hora 
extra (...) em 2015, fui demitido sem justa causa, o que me deixa indignado, a atual direção 
simplesmente chegou dispôs pra mim de que eu não servia mais para a Codesan, até aí tudo 
bem, sem problema algum, o fato é que eu falei assim se eu não sirvo mais pra Codesan, se 
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precisa colocar outro engenheiro na empresa, porque uma empresa pública na área de 
construção civil necessita de um engenheiro, o CREA Conselho Regional de Engenharia do 
Estado de São Paulo e o CONFEA Conselho Federal obrigam uma empresa pública na área 
de construção ter um responsável técnico, ele (Claudio Gimenez) de momento falou "isso é 
problema meu, nós vamos ter contenção de despesas"...pra quem recebia o piso salarial, me 
indignou, me revoltou mais ainda, ele contratou um outro engenheiro ganhando o dobro do 
que eu, onde é que houve a contenção de despesas aí é só esse meu questionamento." 

                                   Na sequencia, ouvimos  Roberto Jorge de Souza, que 
declarou "prestei serviços além da jornada, não tinha horário, sábado, domingo, feriado, 
não tinha hora (...) fiquei sabendo das horas extras irregulares pelo noticiário (...) não soube 
da interrupção das horas extras a partir de 2013." 

                                Em continuação, ouvimos Mário Sérgio Rosso, que 
declarou que "a hora extra é sempre um negócio que não é frequente (...) essas horas extras 
que falam, a gente fazia algumas horas extras, mas tinha algum complemento salarial que a 
gente recebia, né, o pessoal também recebia, o pessoal do escritório tinha, o pessoal da 
oficina, o setor de estrada rural, a gente não pode negar que tinha, a gente fazia hora extra, 
mas tinha o complemento salarial durante esse tempo (...) a gente tinha conhecimento de 
casos em outros setores que tinha esse complemento salarial, cada um tinha o seu 
complemento, cada caso é um caso, né, era uma coisa pessoal (...) as horas extras a título de 
complementação eram passadas em uma folha, não passava no ponto (...) a presidência tinha 
conhecimento que essas horas extras eram pagas, mas não era trabalhadas, isso aí, com o 
tempo na empresa, isso é normal (...) essa prática é desde antes de 2003, vem da época do 
Sr. Joaquim." 

                                   Depois, ouvimos a testemunha Aline Helena Zuliani 
Mendes Ferrari, a qual declarou que "trabalhou no setor administrativo, jamais além 
da jornada normal de trabalho, só durante o expediente, nem aos sábados, domingos ou 
feriados (...) entrei por concurso público, passei em primeiro lugar, e na verdade eu nem 
estava acreditando que me chamassem porque, né, até eu falei vou entrar com mandato de 
segurança porque eu quero ser chamada, aí me chamaram, eu trabalhei não recebi nenhuma 
hora extra porque eu trabalhava dentro da minha jornada, e não recebi nenhum pagamento 
além do meu salário." 

                                   A seguir, colhemos as declarações de Márcia de Cassia 
Pelegatti Rosa, que relatou que "prestei serviços além da jornada, já tive várias vezes, 
após ter ido embora, ter de voltar lá no setor pra receber mercadorias (...) fiz concurso e fui 
contratada em 1995, trabalhei dois anos e meio na Codesan, auxiliar de escritório, aí fui 
cedida pra merenda pra cobrir umas férias e daí eles não deixaram eu voltar mais, entendeu, 
tipo o funcionário pediu demissão e eu fiquei na merenda e ai vagou o cargo de chefe de 
merenda eles passaram em forma de ata, foi onde eu permaneci até quando eu fui demitida, 
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não prestava serviços aos sábados, domingos ou feriados." Foi feita a seguinte pergunta 
a ela "recebemos a documentação da empresa, onde consta que a senhora não prestou horas 
extras entre 2003/2005, mas a partir de novembro/2005 tornou-se uma constante em quase 

todos os meses, houve razão especial para essa mudança?" No que ela respondeu: "teve 
uma época que eu trabalhei sozinha lá, por exemplo, então eles complementavam o meu 
salário com horas. Isso aí tinha pra acertar o salário, por falta de funcionários (...) tipo assim 
eles me mandavam executar o serviço e eu tinha que fazer, você entendeu, quando não tinha 
funcionário eu fazia desde serviço de limpeza até serviço assim de auxiliar (...) em 2013 
cessou porque fui reclamar pro doutor Otacílio na época porque ninguém assumia o meu 
cargo, assim você faz isso, você faz aquilo, e eu fui conversar com o doutor Otacílio porque 
eu queria voltar pra Codesan, porque tipo assim o pessoal que trabalhava no escritório da 
Codesan eles faziam especificamente serviço de escritório enquanto eu fazia, o que eu 
expliquei pra vocês, né, tudo, serviço até serviço braçal a gente fazia lá de carregar fardo de 
arroz tudo distribuição pras escolas e eu fui conversar pessoalmente com ele, eu juntamente 
com a diretora atual da merenda, eu falei pra ela eu falei eu quero conversar diretamente 
com ele, eu falei assim porque eu tô cansada, eu falo pra você diz que fulano não resolve e 
fica aquela jogada aí nós fomos conversar com ele e ele autorizou acertar os salários, 
entendeu, eu falei pra ele eu não quero esse negócio de um mês eu recebo isso, um mês eu 
recebo aquilo, aí foi onde ele falou pra mim conversar com o advogado da Codesan e ver a 
parte jurídica legal pra poder estar acertando o salário (...) as horas extras a título de 
complementação eram anotadas em folha à parte, não no ponto digital (...) quem autorizou, 
quem permitiu que fosse feito dessa forma era o meu diretor, agora quem pagava com 
certeza era a Codesan, né, agora com ordem de quem, não sei isso aí já não posso te 
responder, assim porque eu particularmente não posso falar para você foi fulano que 
mandou, quem via o que eu fazia era o meu diretor, o Miguel, a Estefânia." 

                      A seguir, colhemos as declarações de Aldevina 
Elizabeth Basílio, que relatou "tinha uma carga horária de quarenta e quatro horas 
semanais (...) prestava serviços extrajornada e também me beneficiei de horas extras a título 
de complementação (...) é que nós pedimos para melhorar o nosso salário, então foi feito 

dessa forma." Foi feita a seguinte pergunta a ela "recebemos a documentação da 
empresa, onde consta que a senhora não prestou horas extras entre 2003/2004, mas a partir 
de 2005 tornou-se uma constante em quase todos os meses, houve razão especial para essa 

mudança?" No que ela respondeu: "acredito que foi a partir daí então que começou." E 
continuou: "o salário era muito ruim, tanto pra nós lá dentro como para o pessoal lá fora, o 
pessoal ameaçava de fazer greve, o presidente entendeu que, para que se continuasse o 
trabalho, que não devia parar, a saída era complementar o salário com algumas horas extras 
(...) bom essa prática de horas extras sempre existiu, sempre existiu, tá, em 2005, como eu te 
disse, que eu entrei, eu não tinha conhecimento, né, mas depois que fui me inteirando do 
trabalho, então aí eu comecei a perceber, certo, então sempre houve, o salário era muito ruim 
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mesmo (...) no entanto, nós fazíamos reunião com a diretoria, pedindo pra que eles 
acertassem isso daí, regularizasse porque é desagradável, né, a gente tinha a quantidade de 
horas que a gente trabalhava, mas o restante, não, então era desagradável pra gente, e a gente 
queria que acertasse (...) a conferência e fiscalização das horas era minha incumbência (...) 
não queríamos mais que continuasse dessa forma porque cada vez que o Tribunal de Contas 
vinha, quem que passava mal lá com eles era eu e a Glória porque o setor de departamento 
pessoal era o mais visado lá (...) isso daí vinha desde a época do Joaquim Severino e os 
funcionários sabiam porque eles pediam um aumento, como eu te falei, eles ameaçavam de 
fazer greve (...) as autorizações elas eram feitas assim, todos os setores tem um encarregado, 
o encarregado ele pega a folha de ponto com os funcionários juntamente com as 
autorizações das horas que foram feitas, vai até a diretoria, pega a autorização do diretor, da 
diretoria, e depois traziam para nós do RH, para que nós incluíssemos na folha." 

                        Questionada se, na qualidade de supervisora do RH, não 
pensou que seria ilegítimo receber determinadas horas sem prestá-las. Aldevina 
respondeu: "claro que sim".  

                                Inquirida se teve alguma razão especifica para a 
interrupção das horas a partir de junho de 2013, ela afirmou que "nós passamos isso 
para eles, para o Abelardo, tá, porque até então toda diretoria sabia começando pelo diretor, 
o jurídico, o financeiro, todos sabiam, se vieram até aqui e negaram, é mentira. Feita a 
reestruturação, que foi motivada pelas horas extras irregulares, acabou o problema, não 
fizemos mais horas extras. A reestruturação partiu do doutor Eduardo, do Abelardo, que 
veio através do prefeito, que autorizou, porque quando o Eduardo entrou, nós já cobramos 
dele, assim como a gente cobrava do anterior também, então ele disse que estava 
aguardando uma resposta é do prefeito, que autorizasse para fazer porque não tinha dinheiro 
para fazer." 

                                 Em seguida explicou como era o procedimento: "essas 
horas que o diretor deu pra complementar, você está entendendo, porque é tem que ser feita 
direitinho, e o cartão a gente não pode ficar manipulando ele, você entendeu, então era feito 
na folha de ponto." 

                                    Inquirida se o atual presidente soube de tal situação, ela 
respondeu "sim, sim, inclusive tanto ele sabia que ele ficava perguntando, que quando ele 
entrou lá, ele achou assim o salário base da Codesan, o quadro de salários da Codesan, um 
absurdo porque o dele de hoje não é, né, ele pode, ele pode, entendeu, o salário base dos 
funcionários ele achava alto, então foi logo que ele entrou, o Abelardo passou, nos passamos 
pra ele e, justamente porque houve a reestruturação salarial, devido as horas extras, que 
estava em excesso."  

                              Em continuação, colhemos as declarações de Fábio 
José Bellinello, que narrou "prestei serviço além da jornada normal de trabalho, mas 
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também recebi por horas extras sem realizá-las, mas era porque não podia ter aumento 
salarial, entendeu." 

                                 Depois, foi a vez de Ruth Mary da Costa, que nos 
contou que "prestei serviço além da jornada normal de trabalho, esporadicamente, e 
também recebi por horas extras que não fiz, a título de complementação salarial. Isso foi 
combinado, pela diretoria, com alguns funcionários." 

                                  Em seguida, Eva Rosana Marques da Silva narrou que 
"sempre que necessário, eventualmente, trabalhei além do expediente. Também fui 
beneficiada com pagamento de horas extras a título de complementação salarial. Isso foi 
combinado com a Diretoria. Os funcionários foram pedindo aumento aí a opção que tiveram 
foi dar hora extra." 

                                   Na sequencia, Nilza Pereira Alvim Kaizer nos disse 
que "quando havia necessidade, sim, prestava serviços extrajornada, não aos sábados, 
domingos e feriados. Recebi horas extras como complemento salarial e outros também 
receberam, senão acho que não trabalhavam, né, porque o salário era muito pouco." 

                                 Em continuação, tomamos as declarações de Gloria 
Virginia Vieira dos Santos Anastácio, que relatou que "eventualmente fiz horas 
extras, esporadicamente. Fui beneficiada com horas extras a título de complementação 
salarial, em comum acordo com a Diretoria. Olha, a única coisa que eu posso falar é que isso 
daí sempre houve e teve uma época aí que houve a supressão de horas extras de todos os 
funcionários porque isso existia, não só na administração, mas também lá fora com 
operadores de máquinas, servente, pedreiro, pessoal que era cedido pra prefeitura, e outros 
funcionários (...) todas as horas efetuadas na Codesan, todas, eram passadas diretamente pra 
diretoria e a diretoria que aprovava. Só ia pro recursos humanos quando estava aprovada 
essas horas extras. O próprio encarregado que fazia levava pra diretoria e a diretoria 
autorizava ou não essas horas e passava para o RH (...) fui dispensada sem justa causa e 
inclusive foi colocado lá no meu lugar uma funcionária não concursada, sendo que eu era 

concursada.” Comentou sobre  Charls Youssef Trad: "acho que ele não recebia (horas 
extras como complemento salarial), ele realmente fazia essas horas." 

                                     Depois veio o depoimento da testemunha Juliana 
Luiza Cavalheiro Paes, a qual narrou que "às vezes quando eu não ia embora de 
ônibus, que eu ia de carona, aí eu ficava um pouco a mais, ficava alguns minutos a mais 
trabalhando, até passar minha carona e eu ir embora. Até 16h30 era o horário que o pessoal 
estava lá, depois já não tinha mais ninguém, nem de sábado, domingo ou feriado (...) Soube 
da reestruturação salarial havida em 2013 porque também fui agraciada, mas não sei a razão 
da reestruturação. (...) enquanto eu estava lá todo mundo do Escritório fez horário de 
almoço." 
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                               Indagada se em algum momento ofereceram pagamento 
de hora extra a título de compensação ou de complementação salarial, se por 
alguma vez falaram "a senhora ganha pouco, toma um pouquinho de hora extra 
para a senhora"? No que a testemunha afirmou que não, ninguém nunca falou de 
hora extra. 

                          Em seguida, colhemos as declarações do ex-prefeito 
Adilson Donizeti Mira , o qual relatou que "fui prefeito de Santa Cruz de primeiro de 
2001 a 31 de dezembro de 2008, nomeei, como presidentes da Codesa, Miro Picinin, em 
seguida José Eder Pereira. Não indiquei nem nomeei os membros do Conselhos, mas, em 
Assembleia, eu votei e aprovei, dentre eles, doutor Marcelo Picinina e a doutora Denise 
Vidor. A fiscalização sobre o alto escalão da Codesan era feita por auditores do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, essa fiscalização também era feita por todos os vereadores 
da Câmara Municipal, aliás onde a maioria era de oposição e diversos requerimentos foram 
apresentados. Essa fiscalização era feita também pela imprensa local que constantemente 
abordava assuntos da Codesan, essa fiscalização também era feita por uma auditoria 
independente uma auditoria pro profissional especializado na área e era feito também pelo 
conselho fiscal e era feito pelo conselho de administração. A Codesan prestava contas à 
prefeitura e prestava contas à Câmara Municipal, através de relatório da administração, onde 
era aprovado, inclusive com voto favorável de Marcelo Picinin e Denise Vidor, isso tudo pra 
atender uma lei federal, que é a lei da sociedade anônima, que obrigava, eu não sei se isso é 
feito hoje, mas na época obrigava a fazer um relatório, um relatório prestando contas do 
balancete, dos balanços, de toda receita, de toda despesa, e em razão disso inclusive a lei 
2051/2004 onde tinha todas essas alterações ela... ela vinha informando tanto a prefeitura 
como a câmara municipal, e inclusive havia publicação no diário oficial do Estado, para 
facilitar as auditorias, tanto auditoria independente local, como auditoria do Tribunal de 
Contas (...) dentro do conselho da administração fazia parte dois arqui-inimigos, 
adversários: doutor Marcelo Picinin, quando o pai dele deixou de ser diretor presidente, ele 
permaneceu, e eu o mantive em nome da transparência. Marcelo Picinin pediu o meu 
impeachment, doutor Marcelo Picinin, inclusive foi advogado por muito tempo de diversos 
adversários políticos e eu fiz questão de mantê-lo como meu fiscal dentro da Codesan, 
doutor Marcelo Picinin teve uma sentença judicial, onde o Poder Judiciário reconheceu 
como um opositor de má-fé. Então eu mantive na fiscalização da Codesan, com acesso a 
documentos, um arqui-inimigo político. Doutora Denise Vidor, da mesma maneira existe 
uma sentença do Poder Judiciário, onde reconhece ela como litigante de má-fé numa ação 
popular, sempre foi minha adversária política, e eu mantive dentro da Codesan, com acesso 
a todos os dados de recursos humanos, a todos os dados de folha de pagamento, que eles 
poderiam pedir a qualquer momento, então eu posso dizer que houve transparência. E vou 
mais além, um outro adversário político, não é meu inimigo, doutor José Antônio Fonçati 
fez uma oposição sistemática, inteligente, e merece o meu respeito, a esposa dele trabalhava 
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dentro de recursos humanos, salvo engano na contabilidade, ah era escritório lá, era 
adversária política, que eu poderia simplesmente transferir, mas eu não, tive com isso 
através desses fatos, presidente, ilustríssima comissão, senhoras e senhores, eu quero 
demonstrar e provar que a transparência, que a segurança e o cuidado da coisa pública 
existiam, mantendo adversários inteligentes, com formação universitária, advogados, dentro 
e com acesso a todas as informações, dentro da Codesan inclusive no setor de recursos 
humanos, então por isso que eu posso concluir respondendo objetivamente a pergunta de 
vossa excelência dizendo que sim, total transparência (...) Na Assembleia, eu detinha em 
nome da prefeitura 99,8% das ações da Codesan, então eu era sócio majoritário da Codesan, 
simplesmente. Não estou dizendo 51%, vou repetir o número 99,8%, então tinha poderes e 
todas as condições de organizar o conselho administrativo, assim como o conselho fiscal, 
com toda a certeza (...) se eu soubesse claro que eu ia intervir na hora por vários motivos, 
uma série de questões de saúde, no lugar de contratar alguém pra trabalhar a mais fazendo 
hora extra, que aliás é muito mais caro, cinquenta por cento mais caro, contrata uma nova 
pessoa, se tira uma pessoa do desemprego e já que existe um excesso de trabalho se coloca 
uma outra pessoa para empregar, então existe uma função social." 

                           Na sequencia, ouvimos a ex-prefeita Maura Soares 
Romualdo Macieirinha, que nos contou: "confiava plenamente no presidente Eder e 
no conselho também eleito, pelos membros e eram pessoas idôneas, honestas, empresários, 
advogados, confiava neles (...) eu creio que a parte financeira era o ex-secretário senhor 
Armando que acompanhava, era o mais próximo, que a gente se preocupava mais na questão 
financeira (...) não tinha conhecimento sobre as horas extras irregulares na Codesan, fiquei 
sabendo pela imprensa, nunca me trouxeram esse assunto, nem irregulares nem excessivas 
(...) nós trabalhávamos muito, eu viajava muito pra buscar as parcerias com os deputados 
estaduais, federais, governo do Estado, governo federal, pra que a gente pudesse ter muito 
trabalho para a Codesan e eles trabalhavam muito, todas as equipes, de obras, estradas 
rurais, vias urbanas, limpeza pública, sempre trabalharam muito e eu me preocupava muito 
em ter esses recursos pra que a gente pudesse ter esses contratos, ter as obras feitas, a 
maioria das obras feitas no meu governo foi pela Codesan, ampliação de creche, construção 
de escolas, galerias, pavimentação asfáltica, enfim, estradas rurais, tudo, tudo era feito por 
eles e a dedicação era muito intensa de todos os funcionários, de todas as equipes."  

                          Depois, colhemos as declarações do atual prefeito 
Otacílio Parras Assis, que nos disse: "o acionista majoritário da empresa de economia 
mista da Codesan é quem normalmente faz a indicação do presidente, primeiro foi Eduardo 
Blumer, o Abelardo como diretor financeiro, o primeiro diretor executivo foi Miro Picinin. 
Por questão de nepotismo com o filho dele, que era assessor da prefeitura, entrou o José 
Vidor. O presidente anterior do Conselho de Administração era o Marcelo Picinin e o 
presidente atual é o Maurício, meu atual secretário de administração. Na Codesan, 
essencialmente acompanho as obras, as obras todas, eu acompanho todos os dias, obras de 
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estrada rural, tapa-buraco, construções, construção de casa, conserto de maquinário, 
equipamentos, isso eu acompanho 100% do que acontece nas obras tão somente. A 
fiscalização sobre o alto escalão da Codesan não cabe ao prefeito, mas sim ao conselho 
fiscal, o conselho de administração e a assembleia de acionistas. A Codesan presta contas de 
acordo com os serviços executados mensalmente, ela apresenta as faturas dos serviços 
executados, notas fiscais para pagamento, o secretário confere as medições e efetua o 
pagamento." 

                              Inquirido se a documentação encaminhada é suficiente 
para o devido controle do dinheiro público repassado à Codesan, ele respondeu 
"nas obras realizadas, com certeza." 

                        Indagado se há total transparência na gestão da coisa 
pública referente à Codesan, ele respondeu: "em relação as obras realizadas, serviços 
contratados, cem por cento de transparência." 

                                     Questionado sobre as horas extras irregulares na 
empresa, isto é, horas extras pagas a funcionários sem terem sido praticadas, 
Otacílio disse: "nós temos que dividir isso aí em duas informações totalmente distintas. 
Uma é a hora extra amplamente divulgada que é a hora extra do pessoal da construção civil, 
e outros setores, que ganhavam abaixo do piso salarial, ganhavam abaixo da categoria, 
pedreiros, eletricista, encanador, servente de pedreiro, e outras categorias, ganhavam abaixo 
do piso, essas categorias. Foi amplamente noticiado que todos eles faziam hora extra de fato 
para complementar o salário, não eram hora extra fantasma, trabalhavam de fato, podem 
todos confirmar lá na Codesan, os vigias principalmente, o pessoal da noite. Horas 
trabalhadas. Diferenciar muito bem das horas extras da administração, que é o que deu 
motivo a esta CPI, por denúncia que ocorreu, se eu não me engano junho ou julho deste ano 
pelo presidente da codesan, que eram hora extras da administração, horas extras não 
trabalhadas (...) amplamente noticiado 2013, 2014, e também durante a CPI de 2015, sempre 
se falando das horas extras do pessoal de construção civil e do pessoal que trabalhava no 
pátio, nunca se falou na CPI de 2015 e nunca se falou na imprensa das horas extras da 
administração, essas horas extras não foram notícia e não foram informadas a esse prefeito. 
Eu não tenho motivo algum pra dizer que só fiquei sabendo em junho deste ano, eu assumo 
meus atos, mas tenho convicção que estão misturando os fatos, hora extra amplamente 
divulgada realmente trabalhadas,  com hora extra não trabalhadas, que é o pessoal da 
administração, isso realmente foi noticiado em junho, porque uma ação trabalhista de uma 
funcionária demitida se percebeu, pelas indenizações, essas horas extras, e aí o presidente da 
Codesan solicitou a documentação de todas as funcionárias ou funcionários da 
administração e aí que surgiu toda essa notícia de horas extras habituais e permanentes, né, 
ela não era habitual, era permanente, tá, para o pessoal da administração, com aumento de 
40, 50, 60% na remuneração que foi matéria inclusive do Jornal Debate, que tornou-se isso 
público, mas estou querendo deixar bem claro, não se confunda hora extra de pessoas que 
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trabalharam e que ganhavam abaixo do piso salarial, inclusive com  hora extra, com pessoas 
que já recebiam acima do piso e era a administração e recebiam a compensação a mais 
salarial pra fazer um acerto salarial. Tem culpa essas pessoas que receberam a mais? Na 
minha opinião, não, foi os diretores que optaram desta forma pra fazer o pagamento e não os 
funcionários, os funcionários receberam e trabalharam no horário normal, oito horas, não se 
tem conhecimento, por informações, de que essas pessoas faziam hora extra em qualquer 
momento, se faziam era muito raro. As horas extras da produção tomei conhecimento logo 
no início da administração do Eduardo Blumer, tá,  e tomou-se conhecimento que se 
ganhava abaixo do piso, que existia uma ação trabalhista, uma ação trabalhista já de 2011 da 
administração da Maura, que pleiteava quase um milhão de reais de indenização porque eles 
ganhavam abaixo do piso salarial e se fazia a integralização pra ganhar um salário razoável, 
pra poder sustentar sua família, concedendo a eles horas extras, as quais eles trabalhavam de 
fato, segundo eu tenho informações, diferentemente, do escritório, que nós tomamos 
conhecimento depois, porque essas pessoas não trabalhavam. Quando no processo da Ruth 
Mary da Costa, ela entrou com uma ação trabalhista e na inicial quando o Cláudio Gimenez 
solicitou ao RH a documentação é que se foi perceber as horas extras que não estavam no 
cartão de ponto. Não tá no cartão de ponto, como tem hora extra? Aí se detectou que uma 
folha à parte, onde se autorizava as horas trabalhadas, que veio desde 2003 até junho de 
2013, quando corretamente Eduardo Blumer e seus diretores eliminaram essas horas extras e 
fizeram uma nova, uma nova, novos salários, né, vamos se dizer." 

                       E prosseguiu: "a reestruturação fez parte de atas, a 
reestruturação de salários, mas quando eu pedi a reestruturação da administração, a 
reestruturação pra mim era pra abaixar salários, que a Codesan dava prejuízo e eu dizia que 
eles ganhavam muito. Eu pedi a reestruturação e falei que inclusive ia fazer um estudo na 
prefeitura pra tentar acertar isso aí e eu pedi que fizessem demissões de funcionários, 
inclusive na administração, que é o que foi feito depois, pra conter os custos, que estavam 
muito altos, a reestruturação em nenhum momento foi pra aumentar salário. Pedia pra ele 
(Blumer) fazer, ele fez, mas sem saber que tinha hora extra na administração, deixar bem 
claro, isso aí nunca, nem a diretoria do Blumer e nenhum conselheiro que lá estava, há doze 
anos, aqueles que vieram falar aqui que eu sabia que fazia hora extra no escritório, ele sabe 
muito bem que se me contassem todos esses funcionários seriam demitidos, inclusive a 
diretoria seria trocada. Eduardo Blumer me contou apenas sobre as horas extras do pátio, em 
relação ao escritório, não (...) aqueles que falam que era costume desde mil novecentos e 
bolinha, né, se fazer isso, né, esse é mais conivente com o crime ainda, né, porque não é 
possível você saber de uma irregularidade há tantos anos e não tomar providência, certo, 
estou cansado de levar pancada por tomar providência de imediato, nesse caso teria tomado 
com certeza como foi determinado tomar providência no setor da construção civil, tá." 

                                    Em seguida, expôs o seu ponto de vista sobre o caso: 
"Por que se pagava essas horas extras durante tantos anos e não se acertava os salários? 
Porque um presidente da Codesan assumiu esse risco de autorizar essas horas extras, tantos 
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anos, e não corrigia os salários? Coisa que o Eduardo Blumer corrigiu, esse sim tem o 
mérito, eliminou as horas extras e acertou os salários. Se acertou com um valor alto demais, 
que eu não concordei, é outra história. Não é doloso, é a interpretação dele de quanto vale o 
trabalho da pessoa. Por que se fazia isso? Não era muito mais simples você acertar o piso da 
categoria, acertar piso não aumentava custo, que você cortava as horas extras, aumenta o 
piso, abaixa o custo, porque você não tem um passivo trabalhista de longo prazo, de pagar as 
diferenças salariais no futuro e todos os seus reflexos, fundo de garantia, INPS, férias, 
décimo terceiro, que a Codesan levou mais de um milhão de pau em cima disso e todas as 
demissões realizadas posteriormente, todas com reflexos elevados por causa desses 
desmandos do passado... por que se fazia isso sem nenhuma vantagem pra empresa? A única 
vantagem pra empresa é escravizar os funcionários, quando você mantém a pessoa no 
cabresto, pagando horas extras e não acerta o salário dela, você está escravizando o 
funcionário, você está corrompendo a sua mente, é isso que você está fazendo, você está 
exigindo que esse funcionário seja fiel a você... ou você é fiel a mim ou não te pago hora 
extra, a partir do momento que você paga o salário correto e é concursado, não precisa ter 
fidelidade, é direito dele trabalhar e receber o salário. Hora extra habitual e permanente 
durante doze anos, que que é isso, isso é corromper, é escravizar o funcionário e tê-los 
embaixo da asa, é a galinha que põe os pintinhos embaixo da asa, fiquem aqui, vocês não 
tem o direito de falar nada e de reclamar, se reclamar não te pago hora extra, isso foi feito 
com os funcionários da Codesan, durante muitos e muitos anos, achacando a mente dessas 
pessoas, depois usando politicamente em campanhas eleitorais, encarregados, candidatos a 
vereador, isso é muito grave, isso é o que é grave em tudo o que aconteceu na Codesan, não 
é os coitados dos funcionários que foram escravizados e achacados, que receberam horas 
extras, não é aqueles que não receberam porque não lhes quiseram dar o salário correto, mas 
quiseram segurar, escravizar os funcionários do escritório, você me obedece, que senão, no 
fim do ano, no meio do ano, no final do mês, não tem hora extra, isso é que é o grande crime 
que ocorreu na Codesan, a escravização, a compra das mentes dos funcionários da Codesan, 
que hoje estão lá libertos, libertos pra reclamar. Ninguém tem hora extra e quando faz hora 
extra tem banco de horas. Tem hora extra, sim, aqueles motoristas cedidos pra Codesan pra 
dirigir ambulância, que viajam para São Paulo e outros lugares e não tem como trabalhar 
sem hora extra, mas é a Prefeitura que dá as horas extras, não é a Codesan, é o repasse do 
contrato autorizado pela Câmara. Isso é que é grave e tem que ser estudado pela Câmara e 
pelos vereadores e fazer uma análise política séria do porquê esse desmando ocorreu durante 
todos esses anos e ninguém fala nada que esta CPI está investigando quem é responsável pra 
executar e fazer esses coitados devolver dinheiro, não, o que tem que devolver a eles já 
devolvemos, o direito de pensar, o direito de fazer, o direito de reclamar, e nós já fizemos 
isso acertando o salário de todos e cancelando as horas extras isso é o principal desta CPI 
(...) não verifiquei se a reestruturação de 2013 abrangeu a todos os funcionários, isso não é 
função do conselho, do prefeito, do acionista. Essa é a função da diretoria, dos três membros 
da diretoria, ou dois, se for o caso, tá, fazer a reestruturação e, é claro, que com a folha de 
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pagamento alta e prejuízos na porta, nós verificamos, sim, os salários de todos, quando 
trocamos a administração com o Cláudio Gimenez e partimos para um programa de 
demissão voluntária, inclusive muitos pediram demissão, inclusive pessoas que estiveram 
aqui participaram do PDV e também recebia hora extra e outros altos salários, sem exceção, 
todos foram demitidos dos altos salários." 

                          Perguntado se foi tomada providência para apurar essas 
horas extras, Otacílio respondeu: "não, que eu saiba não... você pode ter certeza que se 
eu tivesse ficado sabendo, que o escritório também recebia hora extra, teria sido aberto com 
certeza uma investigação muito rigorosa." 

                               O prefeito finalizou requerendo a juntada de 
documentos. 

                                Depois, colhemos as declarações de Carla Cintia 
Moreira de Souza Tavares, a qual nos contou: "trabalhei algumas vezes além do 
expediente, inclusive nessa gestão. Nunca de domingos ou feriados. Nem ninguém do 
escritório. Participei de uma reunião pra falar disso (complemento salarial por horas extras), 
pra acrescentar ao salário que estava defasado, que não teria como aumentar no momento. " 

                                      Esclareceu que "quando fazia hora extra de fato era 
registrado no ponto digital, quando era hora extra para complementação salarial anotava-se 
em folha." 

     Ouvimos, ainda Juscelino Gazola, que nos declarou 
que “à época a gente a única coisa que a gente fazia era analisar o balanço, nem sei se era o 
balanço patrimonial ou se era o balanço consolidado, não me recordo, mas era só isso aí a 
função.” 

     Também colhemos as declarações de Yasuo Ashikaga, 
que nos falou “ao conselho fiscal reservava o direito de apurar possíveis irregularidades 
existentes principalmente através dos documentos contábeis, que acompanhei a 
administração à distância se resumia mais na análise contábil.” 

 
     Por fim, Sérgio Fleury Moraes nos relatou que “na 

verdade o conselho fiscal não era muito atuante, as reuniões eram esporádicas, não era um 
cargo que você ficava todos os dias na empresa, só quando tinha a emissão do balanço, que 
nos era entregue pelo contador, aí sim o conselho se reunia analisava os números ali e 
opinava.”  
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IV – Conclusão sobre a Existência dos Fatos 
 
De fato, com base nas provas que instruem o presente 

Inquérito Parlamentar, houve o pagamento indevido de horas extras a funcionários 
da Codesan, assim como houve omissão da Diretoria para apuração dos fatos. 

 
O pagamento indevido consistiu no pagamento de horas 

extras a pessoas que não realizaram horas extras. 
A omissão da Diretoria configurou-se ante a violação do 

dever de diligência (art. 153, Lei nº 6404/76) e do dever de investigar e de apurar 
irregularidades no âmbito da empresa (art. 158, Lei nº 6404/76). 

 
A comprovação da existência dos fatos veio pela análise 

conjunta das fichas financeiras, das folhas de pagamento, dos relatórios-espelho 
do ponto eletrônico em confronto com as folhas de hora extra, das atas e das 
oitivas de declarantes, informantes e testemunhas. 

 
Segundo material inicial, apresentado pela Codesan em 

resposta a um requerimento da Câmara Municipal (cf. fls. 12/15 e 11), o qual 
compõe o Anexo I deste Inquérito Parlamentar, dava conta de que oito 
funcionários da Companhia realizavam horas extras de forma excessiva e 
habitual. 

 
Mas os vereadores, subscritores do requerimento de 

criação desta CPI, estranharam esse diminuto número de servidores, afinal o 
presidente da Codesan falou, em entrevista ao Jornal Debate, na edição do dia 
25.06.2017, que “a CODESAN pagou horas extras fantasmas a praticamente 
todos os funcionários, inclusive funcionários do escritório." Ainda segundo a 
reportagem, a atual diretoria imaginava que apenas o setor de construção civil 
havia se beneficiado com horas extras fantasmas. 

 
Em razão de tais declarações, algumas questões 

precisavam ser respondidas: primeira, se praticamente todos os funcionários se 
beneficiaram com tais horas extras, por que Claudio Gimenez enviou material de 
apenas oito funcionários? Segunda, se o presidente da Codesan sabia das "horas 
extras fantasmas" da construção civil, será que ele tomou alguma providência para 
apurar os fatos? Terceira, se praticamente todos os funcionários se beneficiaram 
com tais horas extras, será que Claudio Gimenez instaurou algum procedimento 
investigatório a respeito? 
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Por isso, fixou-se o objeto da investigação em apurar 
eventual pagamento indevido de horas extras a funcionários da CODESAN e a 
possível omissão da direção da empresa para apuração dos fatos. 

 
A confissão, quanto à existência de "horas extras 

fantasmas", feita pelo atual presidente da Companhia, na edição do dia 25.06.2017 
do Jornal Debate, confirmou-se perante esta Comissão. Claudio Gimenez contou 
que ficou sabendo das horas extras do escritório em junho/17, quando uma ex-
funcionária do setor ingressou com uma reclamação trabalhista contra a 
CODESAN. Claudio afirmou que a sua equipe, ao checar os documentos para 
apresentar defesa, se deparou com horas extras excessivas e habituais. Ressaltou 
que até então não sabia das horas extras do escritório, apenas das horas extras do 
operacional. 

  
Claudio explicou: "como é que apareceu essa questão de hora 

extra? Lá em 2013, quando o presidente anterior assumiu e deu conhecimento público que 
havia processo trabalhista de quase um milhão de reais, em função dos funcionários da área 
operacional não receberam o piso salarial e em função disso houve processo. Terminamos 
de pagar a parcela vinte e duas em agosto do ano passado, de trinta e seis mil reais... só se 
foi falado durante esse período todo desde de 2013 do pessoal operacional, que não recebia 
o piso mas que em troca disso recebia hora extras." 

 
Desde 2013? 
 
Eduardo Santos Blumer, presidente da Codesan em 2013, 

confirmou: "o Tribunal de Contas estava notificando a Codesan desses excessos todos, 
entendeu? Agora era total, era indiscriminado, desde a manutenção de máquinas até a 
pavimentação, tudo tinha esse tipo de hora extra em excesso (...) uma atitude sistemática, o 
que me consta desde 2005, isso aí era uma prática na Codesan, era constante (...) não sei 
dizer para o senhor quem recebeu quem não recebeu, efetivamente. Os documentos eram 
preenchidos pelos setores, né, a atitude nossa de imediato, quando soubemos disso, foi 
terminar com isso fazer a reestruturação certinha dentro de padrões acessíveis e dignos." 

 
Indagado se instaurou alguma sindicância ou processo 

administrativo para se apurar os fatos, Eduardo respondeu que "não. Até então a 
gente não tinha documentos suficientes para abrir uma. Era verbal a coisa, tá entendendo? 
Você não tinha subsídios para dizer quem recebeu, quem não recebeu, quem fez, quem não 
fez, quem tinha direito ou não... certo?" 

 
Abelardo Pinheiro Guimarães, diretor financeiro da 

Codesan em 2013, confirmou: "em março ou abril/2013, mais ou menos, chegou um 
documento do Tribunal de Contas, que dentre várias situações, uma delas era com referência 
às horas extras praticadas em excesso. Bom, vamos apurar então mais profundamente. 
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Começamos a fazer um estudo pra saber quem fazia, quanto fazia e se realmente fazia... aí 
constatamos que existia um grande número de funcionários, além dos da administração, fora 
também, alguns da área de pedreiros, limpeza pública, que faziam hora extra. Dentre esses 
todos realmente alguns praticavam, cumpria a hora extra... a citar um exemplo um exemplo 
a pintura das vias públicas era feita no período da madrugada entre onze da noite e uma 
hora... alguma obra que se necessário, pra não perder o prazo, ter que ser acelerado, também 
pedreiros eram convocados pra fazer, mas em inúmeros casos, realmente, as horas extras 
eram pagas e não trabalhadas." 

 
Perguntado se a nova diretoria que sucedeu a qual o 

declarante pertencia foram informados dessa situação, ele respondeu "eu ainda 
fiquei por dois meses lá trabalhando acertando os últimos detalhes, que tinha muita coisa 
que foi entrega de balanço de coisas acertos Tribunal de Contas tinha que fazer o relatório 
anual e não tinha como eles fazerem isso chegando aquele momento... eu não me lembro de 
ter comentado com a nova diretoria sobre o que nós tínhamos feito, essa reestruturação, que 
tinha acontecido essa hora extra... mas eu penso que como aconteceu com a gente eles 
deveriam, em algum momento, saber disso... isso é simples... não poderiam ficar todo esse 
tempo lá e não saber que houve uma reestruturação, que havia esse problema todo, essa é a 
minha opinião." 

Indagado sobre o que consistia as irregularidades das 
horas extras, ele asseverou "não se pode pagar hora extra pra um funcionário 
simplesmente para que ele tenha um aumento de salário, sem que ele cumpra as horas 
extras(...) ao longo da nossa administração, em estudos mais pormenorizados, nós 
descobrimos que isso aí, quando nós entramos, já fazia mais ou menos uns oito anos que era 
feita essa prática." 

 
Oito anos antes? 2005? 
 
Mario Rosso, funcionário da Codesan entre 02.05.1989 a 

17.03.2015, confirmou: "essas horas extras que falam, a gente fazia algumas horas extras, 
mas tinha algum complemento salarial que a gente recebia, né, o pessoal também recebia, o 
pessoal do escritório tinha, o pessoal da oficina, o setor de estrada rural, a gente não pode 
negar que tinha, a gente fazia hora extra, mas tinha o complemento salarial durante esse 
tempo (...) a gente tinha conhecimento de casos em outros setores que tinha esse 
complemento salarial, cada um tinha o seu complemento, cada caso é um caso, né, era uma 
coisa pessoal (...) as horas extras a título de complementação eram passadas em uma folha, 
não passava no ponto (...) a presidência tinha conhecimento que essas horas extras eram 
pagas, mas não era trabalhadas, isso aí, com o tempo na empresa, isso é normal (...) essa 
prática é desde antes de 2003, vem da época do Sr. Joaquim." 

 
Antes de 2003? Na época do Joaquim Severino? 
 
Aldevina Elizabeth Basílio, funcionária da Codesan entre 

15.07.1991 a 17.10.2015, confirmou: "prestava serviços extrajornada e também me 
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beneficiei de horas extras a título de complementação (...) isso daí vinha desde a época do 
Joaquim Severino e os funcionários sabiam porque eles pediam um aumento." 

 
José Antônio Fonçatti, ex-conselheiro e ex-diretor, 

confirmou: "posso dizer que desde 1995, que eu trabalhava na administração do 
Manezinho, que eu fui pra Codesan, fiquei até dois de janeiro de 1997, e naquela época já 
existia o pagamento de horas extras, mas eu quero acrescentar que não eram somente horas 
extras indevidas, existia, sim, horas extras trabalhadas e dentro dessas horas também tinham 
algumas para aumento de salário, para a melhoria do salário." 

 
Desde 1995? 
 
A partir dessa informação, com o propósito de confirmar 

o que a prova oral nos trouxe e descobrir quando essa prática ilegal teve início, 
requisitamos as fichas financeiras, a partir de 1990, de alguns funcionários que 
mantiveram, no decorrer dos anos, um excesso de horas extras em habitualidade.   

 
Por meio desta análise, observamos que as famigeradas 

horas extras da Codesan, padronizadas, em excesso e com habitualidade, 
começaram no início da década de 1990.  

 
Nesta época, o prefeito municipal era Clóvis Guimarães 

Teixeira Coelho, os presidentes da Codesan foram Eduardo Santos Blumer 
(03.02.1989 a 14.01.1993), Joaquim Severino Martins (15.01.1993 a 31.05.1996 e 
09.07.1996 a 01.01.1997) e José Antônio Fonçatti (01.06.1996 a 08.07.1996) – 
fls. 1577/1580 e 1698/1707). 

 
Está, assim, por todo o exposto e pelas demais provas 

que compõem este inquérito, comprovada a existência dos fatos. 
 
Com essa descoberta, precisávamos confirmar se eram 

realmente apenas aqueles oito funcionários, que o Sr. Claudio Agenor Gimenez 
inicialmente apontou, os beneficiários das horas extras ilegais. 
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V) Conclusão sobre a Autoria dos Fatos  
 
O episódio (ou novela inteira) das horas extras na 

Codesan não foi uma exclusividade do setor administrativo, como poderia fazer 
crer o material inicialmente enviado. 

 
Aquilo era apenas a ponta do iceberg. Essa metáfora é 

didática ao caso. 
 
Claudio Agenor Gimenez apresentou a questão como um 

bloco de gelo flutuante, esquecendo-se do monstro gelado submerso. A atual 
diretoria não quis enfrentar um nem outro. Agiu como o marujo que sobe no 
mastro e alardeia aos quatro ventos que há perigo à vista, olvidando-se de que és o 
capitão da embarcação. 

 
Gimenez enviou material referente a oito funcionários da 

Codesan, com 2112 folhas, após provocação da Câmara Municipal (cf. fls. 12/15 e 
11). Ao ser perguntado sobre as medidas por ele tomadas acerca dos fatos, 
Claudio Gimenez confessou a esta Comissão: "em primeiro lugar nós posicionamos o 
acionista majoritário na pessoa do senhor prefeito municipal e tornamos público, né, dando 
conhecimento para a imprensa que fez matéria sobre o assunto".  

 
Esclareceu que estas duas medidas (comunicar ao 

prefeito e à imprensa) ele tomou porque "inicialmente tinha um pouquinho só de 
documentos", "(foi) com o requerimento do vereador Paulo Pinhata que aí nós levantamos 
uma quantidade grande de documentos no arquivo morto e foi encaminhado (à Câmara 
Municipal) em resposta ao requerimento." 

 
Em seguida, complementou e explicou quando e por que 

resolveu tomar uma terceira medida, o que ele chamou de um "passo além", isto é, 
instaurar uma sindicância: "desde junho, por conta da ação trabalhista desta funcionária, 
com aquele quadro lá de sessenta horas cravada num único holerite de um único mês que a 
gente viu achamos por bem dar mais uma olhadinha aí você vai olhando olha um depois 
olha outro (...) responde requerimento do vereador, aí você vai lendo, a partir daí você 
procura ver/ buscar relatório do tribunal de contas pra ver o que ele apontou a respeito disso, 
você começa a vasculhar o arquivo pra ver as atas de diretoria, atas de conselho, atas da 
assembleia geral, pra ver o que foi falado a esse respeito até que você tenha uma quadro em 
que você pode é... é... é ver que você tem uma situação que pode ser possível dar um passo 
além. Então foi isso que foi feito quando nós sentimos a firmeza suficiente de que havia é... 
é... uma condição que valeria a pena é aprofundar vamos dizer assim é... o levantamento e 
nós fizemos isso cujo o ato final foi a abertura da sindicância." 
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Com estas declarações, ficou claro que Gimenez tomou 
apenas duas medidas por livre e espontânea vontade: comunicar ao prefeito e 
comunicar à imprensa, ou seja, nenhuma medida de apuração foi tomada. 

 
Aliás, ficou evidente que instaurou a sindicância quando 

esta CPI já era uma realidade. Tanto uma quanto a outra foram criadas no mesmo 
dia, 23.10.2017. 

 
 É bom que se esclareça: estes oito funcionários, 

inicialmente apontados pelo atual presidente, como restou posteriormente 
demonstrado, não eram do escritório, não eram do departamento administrativo, 
exclusivamente. Esse fato seria irrelevante, se não fosse a reação de Claudio 
Gimenez quando de sua oitiva, afinal o objeto desta CPI trata genericamente 
"funcionários da CODESAN", não especificando qualquer setor, seção ou 
departamento. Exemplificativamente, a Codesan, em outubro/2008, tinha 50 
departamentos. Pelo raciocínio do atual presidente, precisaríamos, então, de 50 
CPIs para investigar a todos. Mas ele não queria isso; queria apenas que um setor 
fosse investigado e os outros 49 fossem esquecidos, ficassem submersos. 

 
Enfim, Gimenez, quando de sua oitiva, foi questionado 

se investigaria o setor operacional. Sua reação foi: "como é que é? Não. Não, não. Nós 
estamos, eu estou entendendo que está se tratando apenas de hora extra do escritório da 
Codesan. Isso que nós falamos o tempo inteiro. Embora o enunciado da CPI não foi 
específico, eu acho que deveria ter sido, mas eu estou entendendo que está sendo tratado 
dessa forma." 

 
Como assim? E o interesse público? E a legalidade? E a 

moralidade? O próprio Gimenez enviou uma lista com funcionários que não eram 
apenas do escritório, e agora queria que a CPI investigasse apenas o departamento 
administrativo? Por quê? Por que motivo esta Comissão também se omitiria? 
Mesmo que o presidente da Codesan tivesse enviado material referente, tão 
somente, a funcionários do escritório, não faria sentido não apurar a situação dos 
demais funcionários, ante as provas colhidas. 

 
Vejam: uma coisa é um grupo de oito funcionários do 

escritório, apenas eles, na empresa inteira tão somente eles, que receberam, por 10 
anos seguidos, horas extras sem efetivamente prestá-las. O material inicial quis 
vender essa idéia: a supervisora do RH mais os assistentes administrativos, de 
comum acordo e em unidade de desígnios, a partir do mesmo mês, em outubro de 
2003, de forma orquestrada, nas mesmas condições de tempo e lugar, além da mesma 
maneira de execução, começaram a anotar sistemática e habitualmente horas extras, 
por todos ou quase todos os outros meses subseqüentes, até maio de 2013. 
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Se nos limitássemos apenas ao material enviado 

inicialmente pela Codesan, a conclusão seria essa. No decorrer das investigações, 
contudo, apurou-se que não foi bem isso.  

As duas investigações, a sindicância da Codesan e a CPI 
da Câmara Municipal, instauradas no mesmo dia, apuraram os mesmos fatos? 
Encontraram as mesmas respostas? 

 
Depreende-se da portaria de instauração da sindicância 

(fls. 733) que seu objeto era investigar pagamentos de horas extras como 
complemento salarial, no período de 2005 a maio de 2013. Todavia, na conclusão 
(fls. 801) se relata que apenas se analisou os funcionários do escritório, embora as 
declarações lá colhidas (fls. 796/797) fossem no sentido de que havia esse tipo de 
pagamento em outros setores. 

 
Por outro lado, esta CPI, naquele momento, queria saber: 

foram apenas oito os beneficiários das horas extras ilegais? 
 
Para começar a responder essa pergunta, apuramos que a 

Codesan firmou contrato com a Micromap para gerenciar folhas de pagamento, 
em 2008. Esse material digital poderia ser o caminho das pedras para enfrentar o 
enorme desafio de investigar os pagamentos de horas extras feitos a TODOS os 
funcionários que passaram pela Codesan, desde então. Eram mais de trezentos 
nomes por mês, por dez anos.  

 
Só este material tem mais de 10 mil folhas. 
 
Mas não foi simples ter acesso a estes documentos. 

Foram necessários dez ofícios (fls. 340/341, 465, 1017/1021, 1087/1090, 1324, 
1337). 

Em posse destas folhas de pagamento, descobrimos, por 
exemplo:  

- em outubro/2008, havia 299 funcionários divididos em 50 seções. 
Neste mês, houve pagamento de horas extras em 37 seções, para 153 funcionários.   

- em setembro/2009, havia 274 funcionários divididos em 34 seções. 
Neste mês, houve pagamento de horas extras em 29 seções, para 157 funcionários.   

- em agosto/2010, havia 289 funcionários divididos em 34 seções. 
Neste mês, houve pagamento de horas extras em 29 seções, para 145 funcionários.   

- em julho/2011, havia 292 funcionários divididos em 37 seções. 
Neste mês, houve pagamento de horas extras em 34 seções, para 186 funcionários.   
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- em junho/2012, havia 289 funcionários divididos em 35 seções. 
Neste mês, houve pagamento de horas extras em 29 seções, para 198 funcionários.   

- em maio/2013, último pagamento antes da reestruturação salarial, 
havia 303 funcionários divididos em 27 seções. Neste mês, houve pagamento de 
horas extras em 24 seções, para 163 funcionários.   

- em outubro/2014, havia 232 funcionários divididos em 34 seções. 
Neste mês, houve pagamento de horas extras em 16 seções, para 52 funcionários.   

- em novembro/2015, havia 218 funcionários divididos em 17 seções. 
Neste mês, houve pagamento de horas extras em 12 seções, para 55 funcionários.   

- em abril/2016, havia 207 funcionários divididos em 15 seções. Neste 
mês, houve pagamento de horas extras em 13 seções, para 58 funcionários.   

- em fevereiro/2017, havia 198 funcionários divididos em 16 seções. 
Neste mês, houve pagamento de horas extras em 11 seções, para 60 funcionários.   

 
 

Com esses dados, podemos concluir que não eram todos 
os funcionários que recebiam horas extras. Nem praticamente todos, nem quase 
todos. Também, obviamente, muitas dessas pessoas realizavam, de fato, horas 
extras.  

 Pensando em um critério racional e justo, buscando ao 
máximo excluir aqueles trabalhadores que fizeram horas extras de forma 
necessária e eventual, utilizamos um filtro, que consistiu em separar apenas os 
funcionários que realizaram, concomitantemente, uma média de 25 horas extras 
por mês, por no mínimo seis meses por ano. 

 
A realização de trabalho em horário extraordinário de 

maneira constante descaracteriza a presença de situações excepcionais e 
temporárias. 

 
Por meio desta análise, observamos que não apenas oito 

funcionários receberam horas extras padronizadas, em excesso e com 
habitualidade, mas sim, pelo menos, 181 funcionários, a saber: 

 
 

1. ADAIR ROBERTO FERREIRA 
2. ADAUTO FERREIRA MARTINS 
3. ADRIANA PEREIRA SANTOS 
4. AGNALDO JOSE SIMAO 
5. ALCEU DE CASTRO LEITE FILHO 
6. ALDEVINA ELIZABETH BASÍLIO 
7. ALVIMAR JOSE DOS SANTOS SILVA 
8. ANDRE CICERO GARCIA 
9. ANESIO FRANCISCO DA SILVA 
10. ANSELMO HERNANDEZ 

92. JOSE ABEL DE LIMA 
93. JOSE ANTONIO F NASCIMENTO 
94. JOSE CARLOS LUIZ DA SILVA 
95. JOSE CARLOS MORGADO 
96. JOSE CARLOS SALLES 
97. JOSE CICERO DOS SANTOS 
98. JOSE CORNELIO FERNANDES 
99. JOSE DOMINGUES 
100. JOSE FRANCISCO BEZERRA COSTA 
101. JOSE FRANCISCO CALVO 
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11. ANTONIO APARECIDO FERMINO 
12. ANTONIO CARLOS DO REGO 
13. ANTONIO CARLOS MENDONCA 
14. ANTONIO CARLOS ROSA 
15. ANTONIO CARLOS VIEIRA 
16. ANTONIO DA SILVA 
17. ANTONIO DONIZETI EVANGELISTA 
18. ANTONIO HEMOGENIO DE OLIVEIRA 
19. ANTONIO MARCOS DOMINGUES LIMA 
20. APARECIDA INES MAITAN 
21. APARECIDO BARBOSA 
22. APARECIDO FABIANO DA SILVA 
23. ARLINDO FERREIRA DE LIMA 
24. ARMANDO CARDOSO 
25. BALTAZAR ORTEGA GARCIA 
26. BENEDITO CARLOS DE SOUZA 
27. BENEDITO CARLOS DOS SANTOS 
28. BENEDITO CARLOS MIGLIANI 
29. BENEDITO LUCINEI ALVES 
30. BENEDITO LUIZ SIMOES DE OLIVEIRA 
31. CARLOS JOSE FERREIRA 
32. CELSO ISALTINO VENANCIO 
33. CLAUDINEI PEREIRA NANTES 
34. CLAUDIO PEREIRA DE LIMA 
35. CONCEICAO AP BUENO DE CAMPOS 
36. CONCEICAO APARECIDO DE OLIVEIRA 
37. CRISTIANE FATIMA DOS SANTOS 
38. CRISTIANO APARECIDO DA SILVA 
39. CRISTIANO PAULINO TAVARES 
40. DAGOBERTO FERNANDES 
41. DALVA CORREA DA ROSA 
42. DEBORA MARIA DE ANDRADE MARIANO 
43. DOMINGOS DOS ANJOS E SILVA 
44. EDER SILVESTRE 
45. EDINALVA TOMAZ DE AQUINO 
46. EDMILSON NARDI 
47. EDSON APARECIDO DE FREITAS 
48. EDSON LUIZ PELOGIA 
49. EDSON ROCHA 
50. EDVALDO APARECIDO DE ALMEIDA 
51. EDVALDO INACIO ALVES 
52. ELIAS JUSTINO DE FREITAS 
53. EMERSON BIANCAO PERIN 
54. EMERSON CUNHA DA SILVA 
55. EMERSON RICARDO BRIQUEZI 
56. ENILSON DE JESUS CUNHA 
57. EVA ROSANA MARQUES DA SILVA 
58. EZIQUIEL NUNES COELHO 
59. FÁBIO JOSÉ BELLINELLO 
60. FERNANDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS 
61. FRANCISCO OSCAR NICOLINI 
62. FRANCISCO VENTURA DE AZEVEDO 
63. GENESIO GARCIA 
64. GERSON RAMILDE DE OLIVEIRA 
65. GILMAR DE ALMEIDA 
66. GILSON PEREIRA DO NASCIMENTO 

102. JOSE IVO BARREIROS 
103. JOSE LUIZ DE CARVALHO 
104. JOSE LUIZ DE OLIVEIRA 
105. JOSE ROBERTO BRITO 
106. JOSE ROBERTO DE SOUZA SILVA 
107. JOSE ROBERTO DO PATROCINIO 
108. JOSE ROBERTO FERRARI 
109. JOSE ROGERIO LOPES 
110. JOSE VANDERLEY FRANCISCON 
111. JOVINO BUENO DOS SANTOS 
112. JUNIOR FERREIRA DE SOUZA 
113. LUANA DE FÁTIMA MARSOLA 
114. LUCINETE PEREIRA 
115. LUCIO FERREIRA MARTINS 
116. LUIZ ANTONIO ALVARENGA 
117. LUIZ ANTONIO DE SOUZA 
118. LUIZ ANTONIO RAMOS NOGUEIRA 
119. LUIZ CARLOS BERTACCI 
120. LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 
121. LUIZ HENRIQUE CEZAR D OLIVEIRA 
122. LUIZ PAULO VENTURINI GOZZO 
123. MANOEL AUGUSTO 
124. MARCELO PIRES 
125. MARCIA DE CASSIA P DA ROSA 
126. MARCIO DONIZETI ESTEVO 
127. MARCO ANTONIO ROSSI 
128. MARIA CLEUZA DA SILVA PEREIRA 
129. MARIA HELENA NUNES LEMES 
130. MARILSON JOSE ADORNO SILVA 
131. MARIO APARECIDO CASTANHEIRO 
132. MARIO APARECIDO MENDES 
133. MÁRIO SÉRGIO ROSSO 
134. MARIO TEMPESTA 
135. NELSON PELOGIA SOBRINHO 
136. NILZA PEREIRA ALVIM KAIZER 
137. NILTON MARCIANO SILVA 
138. ODAIR EUZEBIO 
139. OSMAR APARECIDO COSTA RIBEIRO 
140. OSMAR FERREIRA DE SOUZA 
141. OSMAR PINHEIRO DA SILVA 
142. OSNY EGIDIO 
143. OSVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 
144. OTACÍLIO INÁCIO DE LIMA 
145. OTAVIO FERDIM 
146. PAULO ALVES LADEIRA 
147. PAULO MARCELINO 
148. PAULO ROBERTO PINTO 
149. PEDRO ALESSANDRO DE OLIVEIRA 
150. PEDRO LUIZ DOS SANTOS 
151. PEDRO PEREIRA 
152. PEDRO RIBEIRO FREITAS 
153. RAIMUNDO MENDES DE SOUZA 
154. REGINALDO INACIO ALVES 
155. REINALDO VENERANDO 
156. RICARDO FREEMAN 
157. ROBERTO JORGE DE SOUZA 
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67. GILZA FERDIN CARDIM  
68. GLORIA VIRGINIA SANTOS ANASTÁCIO 
69. GUILHERME APARECIDO DA SILVA 
70. HELCIO CANDIDO DE PAULA 
71. HERALDO MOREIRA CASSIANO 
72. HUGO LEONARDO SOARES 
73. ISABEL APARECIDA CIARDULO GARCIA 
74. IVAN CESAR PINTO 
75. IZAEL DE SOUZA ALVARENGA 
76. JAIME DAS NEVES DE SOUZA 
77. JAIR RUFINO DE SOUZA 
78. JAIR TORQUATO 
79. JAMILSON DE PAULA RIBEIRO 
80. JANETE NOVELLI RODRIGUES 
81. JEFERSON MENONI FERREIRA 
82. JEZIEL ANTUNES  
83. JOAO BATISTA GARCIA 
84. JOAO BATISTA PICCIN 
85. JOAO BUZETTI 
86. JOAO DONIZETI PERES 
87. JOAO ELIAS DOS SANTOS 
88. JOAQUIM SEVERIANO LEITE 
89. JOELMA APARECIDA LEMES CAMARGO 
90. JORGE DOMINGUES GERIN 
91. JORGINA GONCALVES N AURELIANO 

158. ROBERVAL DA SILVA 
159. ROBSON PEREIRA DA SILVA 
160. RODOLFO PORTEZAN DIAS 
161. RODRIGO FERNANDES BARBOSA 
162. RODRIGO FERNANDES NETO 
163. RODRIGO SOARES (ADMITIDO EM 18.06.2003) 

164. ROMILDO ALVES PEREIRA 
165. ROSELI APARECIDA ROQUE 
166. RUI PAULA MORBI  
167. RUTH MARY DA COSTA  
168. SALVADOR LUIZ SALES 
169. SANDRA REGINA INACIO BORDINHON 
170. SANDRO DE BARROS PEDRO 
171. SEBASTIAO DE PAULA 
172. SILAS DE ALMEIDA 
173. SILMARA DOMINGUES TEIXEIRA 
174. STEFANIA ANGELICA TAVARES 
175. VALDECI FERREIRA 
176. VALTER CARVALHO 
177. VALTER DE OLIVEIRA 
178. VANDA FATIMA DE SOUZA LIMA 
179. VANDERLEI COSTA BUENO 
180. VANTURILIO DATA 
181. VERA LUCIA DE GOES SOARES 

 
 

Essa lista com certeza aumentará se analisarmos a década 
de 90 a fundo. 

 
O próximo passo seria confrontar as fichas financeiras e 

as folhas de pagamento com os relatórios-espelho do ponto eletrônico, a fim de 
verificar quais horas extras foram efetivamente realizadas e quais foram 
ilegalmente utilizadas como complemento salarial. 

 
Em análise aos Relatórios-Espelho dos Pontos 

Eletrônicos, observamos que a primeira coluna (“marcações registradas no ponto 
eletrônico”) representa as entradas e saídas efetivamente realizadas, o retrato fiel 
das anotações no ponto digital. Tal coluna, segundo informações da empresa 
responsável pelo sistema, é inviolável e inalterável. 

 
Já a coluna ao lado (“jornada realizada”) é passível de 

inclusões e alterações. 
Conforme os relatórios-espelho do ponto eletrônico 

(Anexo I), em relação ao pessoal do escritório, nos exercícios de 2010, 2011, 
2012 e 2013, não houve a realização de nenhuma hora extra. Aliás, pelo contrário, 
quase sempre se retiravam antes do horário. Nenhuma anotação em sábado, 
domingo ou feriado.  
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Houve diversas alterações/inclusões posteriores no 
sistema informatizado ou banco de dados da Administração com o fim de obter 
vantagem indevida para si ou para outrem. Relevante mencionar que quem 
manipulava o sistema, para a inserção de dados falsos, ou para alterar 
indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da 
Administração com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou 
para causar dano, eram Beth (Aldevina) e Gloria (cf. cópias dos Relatórios-
Espelho do Ponto Eletrônico). 

Em relação à grande maioria dos funcionários, 
entretanto, a Codesan encaminhou à Câmara Municipal 72 caixas, com cerca de 
40 mil folhas de documentos, além das 20 mil que analisamos para a confecção 
deste relatório. Na verdade, bastaria, como foi requisitado, o envio dos relatórios 
em formato digital, em um CD ou pen drive, o que facilitaria o trabalho de 
conclusão da investigação, infelizmente mais um exemplo de falta de colaboração 
da atual diretoria.  

Enfim, essa análise é necessária para apontar, com 
segurança, os valores ilegalmente desviados. 

Assim, em razão do término do prazo de duração desta CPI 
e em atenção aos princípios da economicidade, da eficiência e da celeridade, 
requeremos, ao Presidente da Câmara Municipal, sejam as respostas aos ofícios nº 
56, 60 e 61 remetidos aos setores competentes desta Casa para análise 
circunstanciada e posterior encaminhamento ao Ministério Público local e ao 
Tribunal de Contas, a título de complementação a este relatório final. Outrossim, 
requer sejam reiterados os ofícios nº 60, 61 e 62,  para envio dos relatórios-espelho 
em formato digital a esta Casa. 

A investigação chegou a outras conclusões: 

 
1) Claudio Agenor Gimenez dispensou, sem justa causa, 

funcionários concursados. Há uma determinação do Supremo Tribunal Federal de 
que seja suspenso o processamento de todos os processos pendentes, individuais ou 
coletivos, que versem sobre a dispensa imotivada de empregados de empresas 
estatais1 (fls. 866/867; 963/964). Assim, se prevalecer o entendimento de que a 
dispensa imotivada é ilegal, as decisões tomadas por Claudio Gimenez poderão 
onerar ainda mais os cofres públicos. Portanto, a melhor solução, enquanto não 

                                                 
1 Ofício nº 9260/2017; RE 589.998/PI, Min. Roberto Barroso. 
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houver uma definição a respeito, é que se cesse, imediatamente, as dispensas sem 
justa causa de funcionários concursados; 

 
2) Ademais, se o objetivo é reduzir a despesa total com 

pessoal, deve-se seguir a ordem preconizada pela Constituição Federal (art. 169, §3º), 
ou seja, primeiramente reduzir em pelo menos 20% das despesas com cargos em 
comissão e funções de confiança, o que não foi feito. Além disso, o cargo objeto da 
redução deveria ser considerado extinto, sendo vedada a criação de cargo, 
emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro 
anos.  

 
3) Gimenez realizou novas contratações, para cargos com 

atribuições iguais ou assemelhadas, maioria comissionados (Ana Carolina 
Pinheiro, em 04.08.2015; Claudio Antônio Pereira, em 10.08.2015; Robson Lucas 
de Andrade, em 05.12.2016; Silvia Cristina Penha de Mendonça, em 06.02.2017; 
Dandara Louisy Moura, em 22.05.2017, Milts Angelica de Souza, em 15.05.2017; 
Robson Pereira da Silva, em 01.06.2017; Benedito Claudio da Cunha, em 
01.11.2017).    

 
4) Chama a atenção o fato de inexistir um engenheiro 

civil nos quadros da empresa, desde a dispensa sem justa causa de Charls 
Youssef, em agosto/15. Sendo que o principal objeto social da Codesan é a 
construção civil, é obrigatório, para estes casos, o acompanhamento técnico por 
engenheiro, nos termos da Lei nº 5194/66. 

 
Descobrimos que, dois anos depois da dispensa de 

Charls, em agosto/17 (Ata do Conselho de Administração de 07.08.2017 – fls. 490/491 do Anexo IV), 

houve um requerimento da Diretoria ao Conselho de Administração, baseado no 
artigo 10, alínea “h” do Estatuto Social2, para que os diretores pudessem 
desempenhar, além das funções administrativas da empresa, funções inerentes às 
suas formações acadêmicas específicas. 

  
O pedido foi deferido pelo Conselho, sendo um dos 

membros, Ana Carolina Pinheiro, cargo em comissão do próprio Gimenez. 
  

Claudio Gimenez, segundo consta, é contador; Franco 
Ferraz, técnico em edificações; Guilherme Martins, engenheiro civil; Samuel 
Maraia, engenheiro civil (fls. 486 e 488 do Anexo IV). 

 

                                                 
2 Artigo 10, alínea “h” do Estatuto Social – compete a qualquer membro da Diretoria, além de exercer os poderes 

conferidos pelo Estatuto, as atribuições que lhe serão fixadas pelo Conselho de Administração. 
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Posteriormente, segundo Ata da Diretoria (fls. 595/596 
do Anexo IV), no dia 23.11.2017, a atual diretoria da Codesan criou um cargo em 
comissão, um cargo de engenheiro civil, sob a denominação “Assessor do Diretor 
Presidente”, cujas atribuições são: elaborar projetos de engenharia civil, gerenciar 
obras, controlar a qualidade do empreendimento, prestar consultoria e assessoria 
técnica, dentre outras, a um salário de R$ 3.950,00.  

 
Quatro dias depois, conforme Ata da Diretoria do dia 

27.11.2017 (fls. 597 do Anexo IV), houve um adendo a essa determinação, a fim 
de constar que a criação retroagiria a 1º de novembro de 2017.  

 
Depreende-se, por tal informação, que quem assumiu 

esse cargo foi Benedito Claudio da Cunha, cuja data de admissão coincide com a 
data de 1º de novembro de 2017. Consoante a folha de pagamento de 
novembro/17 (Anexo VI), Benedito auferiu o salário integral para o mês. 
Portanto, de duas uma: ou ele começou a trabalhar na Codesan quando nem havia 
o seu cargo ou, então, recebeu o salário integral por apenas uma semana de 
serviço. Sem contar que houve a criação de um cargo em comissão em 
substituição a um cargo efetivo, um engenheiro concursado que foi dispensado 
sem justa causa.  

 
5) A partir de janeiro/2016, a Codesan começou a pagar 

“gratificação por coordenação de equipe”. Entretanto, inexiste lei autorizando este 
pagamento. Assim, smj, este pagamento também é ilegal. Nossa Lei Orgânica 
veda a concessão de gratificações, ou quaisquer vantagens pecuniárias, por 
decreto ou outro ato administrativo, senão por lei (art. 91, §4º). Além disso, é 
vedado ao administrador da sociedade de economia mista praticar ato de 
liberalidade à custa da companhia (art. 154, §2º, da Lei nº 6404/76). Foram gastos 
cerca de R$ 100 mil, por ano, a esse título, fora os encargos e demais reflexos. A 
recomendação é que extinga imediatamente esse pagamento, tal como era até 
dezembro/2015. 

 
6) Da mesma forma, em atenção ao imperativo econômico 

em pauta, recomenda-se a convocação extraordinária da Assembleia Geral, a fim de 
que seja fixada a remuneração do Diretor Presidente, nos moldes praticados até 
abril/2013, ou seja, 60% do subsídio do prefeito, em substituição dos atuais 75%. 
Isso geraria uma economia de cerca R$ 30 mil, por ano, fora os encargos. Igual 
procedimento deve ser tomado em relação aos demais diretores. 

 
7) Outrossim, ouvimos ocupantes de cargos em comissão 

que nos declararam desempenhar funções técnicas (fls. 1006). Deve a Diretoria, de 
imediato, proceder a uma revisão estrutural dos cargos em comissão da Codesan, 
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exonerando todos aqueles que não se enquadrem nas situações excepcionais previstas 
na Constituição Federal (art. 37, V). A criação de cargos de provimento em 
comissão, de livre nomeação e exoneração, deve ser limitada aos casos em que seja 
exigível especial relação de confiança entre o governante e o servidor, para que as 
funções inerentes à atividade predominantemente política sejam  adequadamente 
desempenhadas. 

 
8) Deve-se proceder, imediatamente, à contratação, via 

concurso público, de um advogado e de um contador, exonerando-se os atuais 
ocupantes dessas funções, que sejam contratados comissionados. 

 
9) Ainda sobre cargo em comissão, atente-se à 

jurisprudência do Tribunal de Contas da União, no sentido de que: “a nomeação ou 
designação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança impõe ao 
servidor o cumprimento da jornada integral (...) o exercício de função comissionada exige 
dos servidores o cumprimento da jornada integral de trabalho de 40 horas, condizente com a 
integral dedicação ao serviço”. (Acórdão 417/2007-TCU-1ª Câmara) 

 
10) Outro ponto que merece atenção é a falta de 

transparência da Codesan, o que impediu, por exemplo, o acompanhamento do 
excesso de horas extras pelos cidadãos e obrigou esta Comissão a emitir mais de 60 
ofícios para obter (parcialmente) os documentos necessários. 

 
No mesmo nível dos demais princípios dirigidos à 

Administração Pública (legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência), o 
princípio da publicidade tem seu fundamento básico na outorga conferida pelo 
cidadão no qual "todo poder emana do povo". 

 
Nada mais lógico e razoável que, em decorrência da 

confiança depositada pela sociedade no agente público que administra a coisa 
pública, suas ações sejam divulgadas. Deve-se proceder, imediatamente, à 
disponibilização, via internet, de um "portal da transparência", em linguagem clara e 
acessível, onde deverão constar, no mínimo: 

- ferramentas de pesquisa; 
- facilidade de localização; 
- informações atualizadas em tempo real; 
- recursos recebidos, receitas próprias, repasses da prefeitura, extras;  
-despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar por fornecedores; 
- extrato de movimentação da conta bancária, espelhando toda a 

aplicação do recurso, ou seja, identificando os comprovantes de pagamentos das referidas 
despesas; 

- comprovante de recolhimento dos encargos sociais; 
- balancete financeiro analítico de receitas e despesas – devidamente 

assinado pelo contador e/ou pelo representante legal da entidade ou empresa; 
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- cópias dos cheques emitidos ou comprovantes de pagamentos, 
acompanhando o respectivo documento da despesa; 

- informações sobre licitações; editais, homologação, fornecedores, 
contratos e termos aditivos; 

- informações sobre compras: materiais, serviços e equipamentos; 
- cópias das notas de empenho emitidas com as respectivas ordens de 

pagamento; 
- informações sobre andamento de obras; 
- detalhamento dos serviços prestados, tabela de preços e tarifas; 
- certidão de execução do objeto (emitido pelos membros da 

Diretoria ou Conselho Fiscal, atestando que a verba foi utilizada conforme previsto na Lei 
Específica); 

- guias de recolhimento de impostos retidos na fonte relativos aos 
serviços contratados: ISSQN, IRRF, INSS, COFINS, PIS, Parcelamentos junto a 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ou da Receita Federal; 

- informações sobre contratações, processos seletivos e concursos; 
- estatutos sociais da companhia, legislação pertinente à empresa e 

convênios (iniciativa privada, terceiro setor, Município, Estado e União); 
- atas das Assembleias, dos Conselhos e da Diretoria; 
- folhas de pagamentos dos funcionários, conselheiros e diretores; 
- prestação de contas. 

 
 

Claudio Gimenez respondeu que prefere aguardar a 
situação financeira da empresa melhorar para depois pensar em implantar um portal 
virtual de transparência que atenda os itens acima (cf. fls. 1640). 

 
Isso é inaceitável. 
 
O simples retorno do pró-labore dos diretores aos 

patamares anteriores a maio/2013, ou seja, 60% do subsídio do prefeito, em 
substituição dos atuais 75%, por si só geraria uma economia de cerca R$ 30 mil, por 
ano, fora os encargos, valor mais do que suficiente para cumprir o imperativo 
constitucional de publicidade e de transparência, além de possibilitar aos cidadãos 
evitar o desvio de milhões de reais. 

 
A função do instituto da prestação de contas parte da 

obrigação social e pública de prestar informações sobre algo pelo qual é responsável 
(atribuição/dever). Esse conceito é base da transparência e do controle social, além de 
indicativo de como tem se respondido às demandas da sociedade. É um instrumento 
necessário à transparência das ações do poder público e à responsabilidade dos 
agentes políticos e administradores públicos pelos seus atos. 
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Tudo de uma forma que torne possível ao cidadão comum 
saber a forma como está sendo gasto o dinheiro público e fiscalizar se está havendo 
abusos e desvios. 

   O monitoramento é um modo de assegurar a transparência 
democrática do exercício do poder e, desta maneira, aferir, pela visibilidade, a 
qualidade do governo. Aliás, trata-se, também, de garantia ao próprio governo, pois, 
com mais olhos, dificulta-se a ocorrência de falcatruas e desvios, como temos 
observado na história recente brasileira e santacruzense. 

         

     11) Os Conselhos da Codesan não tiveram participação 
ativa, parte, talvez, em razão dos documentos insuficientes para uma fiscalização 
eficaz, de efetivo controle. O Estatuto Social deveria prever, obrigatoriamente, no 
mínimo o encaminhamento dos mesmos documentos e informações apontados acima 
para o “portal da transparência”, isto é, balancete financeiro analítico de receitas e 

despesas, extrato de movimentação da conta bancária, etc., tudo assinado pelos diretores, 
pelo contador da empresa e pelo responsável pelo controle interno. 

 Os documentos e informações disponibilizados no “portal 
da transparência” dão aos cidadãos a possibilidade de monitorar e fiscalizar a gestão 
do dinheiro público. Da mesma maneira, porém de uma forma muito mais incisiva, o 
mesmo material obriga os Conselhos a realizar este monitoramento e fiscalização. 

 Qualquer do povo pode, é um direito; os conselheiros 
devem, é uma obrigação. 

  De março/1993 até junho/2013, ocuparam cargos no 
Conselho de Administração3: Sebastião Botelho de Souza. Milton de Souza 
Bastos, Geraldo Vieira Martins Junior, Décio Mendonça, Álvaro Lorenzetti, 
Neilton de Souza Bastos, Yoiti Suzuki, José Aquino Rosso, Juscelino Gazola, 
José Aparecido Goulart, Claudio Fernando Prado Santos, Antônio Carlos 
Fernandes, Zilho Suzuki, Clóvis Pereira Borba, Neide de Fátima Basseto Ribeiro, 

                                                 

3 Art. 142, da Lei nº 6404/76 - Compete ao conselho de administração:  I - fixar a orientação geral dos 
negócios da companhia;  II - eleger e destituir  os diretores da companhia e fixar-lhes as 
atribuições, observado o que a respeito dispuser o estatuto;  III - fiscalizar a gestão  dos diretores, 
examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos 
celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; V - manifestar-se  sobre o relatório da 
administração e as contas da diretoria;   VI - manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, 
quando o estatuto assim o exigir; IX - escolher e destituir os auditores independentes , se houver 
(...). 
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Dorival Parmegiani, Marcelo Picinin, José Irineu Pegorer, Adolfo Antônio 
Cardin, Rosário Pegorer, Denise Vidor, Ademir Antônio Basseto, Cristiane 
Tondim Stramandinoli Mendonça Vieira, Ana Paula Tondim Stramandinoli 
Lemos Ferreira, Jorge Luiz Raimundo (cf. fls. 204/208 e 1698/1707). 

 

E no Conselho Fiscal4: José Carlos Nascimento 
Camarinha, Luiz Antônio Lorenzetti, Carlito Vidor, Ricardo Ramalho, Hélio 
Luciano Assad, Yasuo Ashikaga, Isaias Carvalho dos Santos, Aluysio Pinheiro 
Guimarães, Sérgio Fleury Moraes, José Celso Locali, Pedro Milton Pegorer, 
Wanda Rios Teixeira Coelho, Maurício Rodrigues Araújo, Antônio Odair 
Pegorer, José Antônio Fonçatti, Anselmo Poli Junior, Manoel Carlos Manezinho 
Pereira, Maria Lucília Garcia, Leandro Fonseca Mendonça, Luiza Carlos Novaes 
Marques, Edvaldo Donizeti de Godoy, Emerson Alves Diniz e Luiz Antônio 
Tavares (cf. fls. 197/201 e 1698/1707). 

 

Reproduzimos abaixo algumas declarações de ex-
conselheiros, que sintetizam como era o pensamento e a atuação dos Conselhos: 

“eu via que deveria prevalecer o interesse dos funcionários porque mesmo assim com essas 
horas extras os ganhos deles ainda permaneceram muito baixos. Então isso é uma posição 
muito minha, eu acho que deve prevalecer a justiça social acima de qualquer tipo de 
legalidade." (Marcelo Picinin); 

“não era competência do Conselho fiscalizar a gestão da diretoria” (Manoel Carlos 
Manezinho); 

“era pró-forma, era só para constar, né, a atuação que eu tinha enquanto conselheiro era ler o 
relatório que eles me mandavam” (Luiz Carlos Novaes Marques); 

                                                 
4  Art. 163, da Lei nº 6404/76 - Compete ao conselho fiscal: I - fiscalizar , por qualquer de seus 

membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento  dos seus deveres legais e 
estatutários;  II - opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as 
informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da assembléia-geral; III 
- opinar  sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à assembléia-geral, 
relativas a modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos de 
investimento ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, 
fusão ou cisão;        IV - denunciar , por qualquer de seus membros, aos órgãos de administração e, 
se estes não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da companhia, à 
assembléia-geral, os erros , fraudes  ou crimes  que descobrirem, e sugerir providências  úteis à 
companhia. (...).   
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"pró-forma, não tem como fiscalizar” (Edvaldo Godoy); 

"a gente fazia uma reunião anual analisava os balanços já fechados, era basicamente isso que 
nós fazíamos, nada tipo de fiscalização mais a fundo, não, só isso mesmo” (Maria Lucilia 
Garcia); 

"entre 2005 e 2006, por aí, eu pessoalmente já tinha alertado que havia pagamento de horas 
extras como complemento salarial, não sei se foi redigido, mas foi alertado. Nós 
conversamos muitas vezes sobre a necessidade de estar regularizando essa situação, foi 
colocado inclusive para todos os presidentes, sem exceção, todos os presidentes da empresa 
a necessidade de se regularizar essa situação” (Denise Vidor); 

"não era obrigatoriedade do Conselho fiscalizar a diretoria (...) posso dizer que desde 1995, 
que eu trabalhava na administração do Manezinho, que eu fui pra Codesan, fiquei até dois de 
janeiro de 1997, e naquela época já existia o pagamento de horas extras como complemento 
salarial” (José Antônio Fonçatti) 

"o contador fazia as explanações a respeito das contas que era o que a gente aprovava, na 
verdade a gente ratificava aquilo que eles passavam pra gente” (Cristiane Stramandinoli) 

 

Em que pese algumas declarações no sentido de que 
sabiam das horas extras ilegais desde 1995 ou que alertaram, por todos esses anos, 
as Diretorias sobre o assunto, todas as contas foram aprovadas, pelos Conselhos, 
sem restrição.  

Na qualidade de Conselheiros, avalizaram todos os 
gastos e despesas, bem como aceitaram as prestações de contas meramente 
contábeis, negligenciando na fiscalização do dinheiro público pela qual eram 
responsáveis. 

O Conselho de Administração tem poder para eleger e 
destituir os diretores da companhia. Tem também atribuição de fiscalizar a gestão 
dos diretores, de examinar quaisquer documentos, a qualquer tempo, de 
manifestar-se sobre o relatório da administração e sobre as contas, podendo 
escolher auditores independentes. 

O Conselho Fiscal tem o dever de fiscaliza, por qualquer 
de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus 
deveres legais e estatutários. Também opina sobre as propostas administrativas a 
serem submetidas à assembleia geral, como por exemplo a reestruturação salarial, 
assim como tem o dever de denunciar erros, fraudes e crimes.  
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Por tais razões, os Conselhos não devem se preocupar 
somente com a questão financeira, mas sempre, também, com a moralidade, 
legalidade, transparência, eficiência e com a prestação de contas e de satisfação à 
sociedade. 

Os Conselhos não são e não podem ser considerados pró-
forma. Há uma razão relevante para suas existências. Jamais mera formalidade, 
um adorno decorativo, uma peça de enfeite, cujo único objetivo era avalizar os 
atos da diretoria, como ocorrera, no mínimo, pelos últimos vinte e cinco anos.  

O controle efetivo e necessário se faz mediante relatórios 
que monitorem o cumprimento, sobretudo, da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da publicidade e da eficiência no âmbito da Codesan, seja ela 
sociedade de economia mista, autarquia ou secretaria. 

Houve, portanto, omissão dos conselheiros no 
cumprimento de seus deveres legais. 

 

12) Segundo documentação enviada pela empresa, entre 
jan/1993 e setembro/2003, a Codesan pagou horas extras, em alguns casos em 
excesso e com habitualidade, aos seguintes ocupantes de cargos em comissão: 
Antônio Joaquim Ximenez, Aparecida Ines Maitan, Benedito Carlos de Souza, Conceição 
Aparecido Bernardino, Eder Silvestre, Edmilson Nardi, Genesio Garcia, Henrique Augusto 
Teixeira, Heraldo Moreira Cassiano, Heresh Antunes Ribeiro, João Batista Piccin, João 
Florencio de Camargo, João Pontes, João Prado do Nascimento, José Carlos Morgado, José 
Francisco Bezerra Costa, José Roberto Ferrari, Luiz Claudio Giacon, Luiz Vanderlei Freire 
de Souza, Marco Antonio Mendonça, Osmar Ferreira de Souza, Osvaldo Rodrigues de 
Oliveira, Ovidio Venturini, Pedro Ribeiro de Freitas, Rodolfo Portezan Dias, Rui Paula 
Morbi, Stefania Angelica Tavares, Walter Alexandre Pereira e Wilson Carlos Vicentin (fls. 
1719/1760). 

Há suspeitas de que antes de 1993 já havia pagamentos 
de horas extras a comissionados.  

 
 
13) Nos relatórios da Codesan constam como ocupantes 

de cargos em comissão, mas na verdade eram menores aprendizes: Franciele de 
Cassia Barbosa, Griciele Beker Martins, Leocadia Francini Gonçalves (fls. 1726, 
1729 e 1742). 

 
14) Entre 2016 e 2017,  no mandato do atual presidente, 

a Codesan pagou horas extras a servidores do Escritório, coisa que, segundo suas 
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próprias palavras, " sob hipótese alguma, não há necessidade de realizar esse tipo de 
trabalho".  

 
Em verdade, a partir de novembro/2015, sob mandato do 

atual presidente, tornou-se habitual, em todos os meses subseqüentes, o 
pagamento de horas extras no setor administrativo. Estranhamente, esse 
pagamento de horas extras no escritório cessou em agosto/2017, na véspera da 
criação desta CPI. Pagou, inclusive, horas extras com acréscimo de 100% da hora 
normal. Em todos esses meses. 

 
15) Claudio Agenor Gimenez declarou que só paga horas 

extras para vigilantes e motoristas: "em 2015 eu negociei com o sindicato e 
estabelecemos o banco de horas, então nós não fazemos pagamento em dinheiro. A única 
hora extra que nós pagamos na codesan é pro pessoal do setor da vigilância porque fim de 
semana, feriado, nós precisamos dobrar 24 horas e aí não tem como você tem que pagar hora 
extra pra esse pessoal e pra três motoristas que de manhã e de tarde transportam os 
funcionários da codesan. Não faria sentido eu contratar três motoristas  pra puxar o pessoal 
de manhã, depois ficar o dia inteiro parado e de tarde levar o pessoal de volta pra casa então 
nós utilizamos três motoristas do nosso quadro e essa hora extra a gente paga em dinheiro." 

 
Entretanto, como restou comprovado nos autos, o Sr. 

Claudio Agenor Gimenez mentiu para esta Comissão Parlamentar de Inquérito. 
Gimenez paga ou pagou horas extras, com excesso e habitualidade, a pessoal da 
administração, das estradas rurais, da oficina, da construção civil, do cemitério, da 
jardinagem, do aterro sanitário, entre outros.  

 
Segundo folhas de pagamento (Anexo VI), no ano de 

2015, conforme o mês, entre 41 e 81 funcionários receberam horas extras; em 
2016, entre 30 e 58 funcionários; em 2017, entre 23 e 60 funcionários. Inclusive 
no Departamento Administrativo (Escritório). De forma excessiva e habitual e 
com acréscimo de 100% da hora normal 

 
Aliás, o próprio Agenor apresentou, no dia de sua 

audiência, uma planilha de gastos com os valores pagos a título de horas extras 
(fls. 282 e 307), onde demonstra, sim, que efetuou e efetua pagamentos nesse 
sentido. Só em 2016 foram mais de R$ 200 mil. 

 
16) Claudio Gimenez declarou “a atual direção da Codesan 

tomou conhecimento que também os funcionários do escritório se beneficiavam do 
recebimento de horas extras a título de complemento salarial em junho deste ano (2017) 
quando recorreu ao arquivo morto para levantar dados de uma ex-funcionária (Ruth Mary da 
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Costa) dispensada em janeiro de dois mil e dezessete que demandou na justiça do trabalho... 
ao checar os holerites desta funcionária foi constatado o pagamento de sessenta horas extras 
mensais fato este que chamou a atenção pois os funcionários do escritório recebiam mais do 
que o piso estabelecido e desde o início da atual gestão a constatação é a de que não há 
necessidade de trabalho extra no setor” (fls. 283). 

 
Isto é, assumiu que sabia anteriormente das horas extras 

ilegais do operacional. 
 
O atual presidente, contudo, omitiu desta Comissão que, 

da lista dos oito funcionários apontados por ele como beneficiários do esquema, 
Mário Rosso havia ingressado com ação judicial antes de Ruth Costa.  Então, 
Claudio e sua equipe, já haviam verificado a existência dos fatos, ao analisar a 
documentação de Mário e preparar a resposta à reclamação trabalhista, onde 
constava, também, sessenta horas extras mensais habituais. 

 
Mário Rosso ingressou com a reclamação trabalhista em 

junho/2015! 
Formalmente questionado (fls. 451), Gimenez não 

informou a verdade (fls. 1022/1049). 
 
 
17)  Claudio Gimenez declarou que houve reestruturação 

salarial, em 07.06.2013, para os funcionários do escritório e uma semana depois 
houve uma reestruturação salarial geral para todos os funcionários (fls. 281/282). 
Isso não é verdade. Em 07.06.2013, houve alteração de cinco referências, não 
apenas do setor administrativo: Supervisor de Merenda, de 19 para 20; Supervisor 
de Pintura de Vias, de 19 para 22; Assistente Administrativo, de 19 para 20; 
Encarregado Setor de Diárias, de 20 para 22; Supervisor de Recursos Humanos, 
de 20 para 22. 

 
De fato, os ocupantes destes cinco cargos tiveram dois 

aumentos: um com a mudança de referência e outro com a reestruturação geral 
havida uma semana depois. 

 
Gimenez já havia percebido isso em setembro/2015 (Ata da 

Diretoria de 29.09.2015 – fls. 564/565 do Anexo IV).  
 
 
18) Houve, segundo Claudio, apenas uma ação movida 

por sindicato em razão de descumprimento de piso salarial (cf. fls. 1581), o qual 
não era respeitado desde 01.05.2010 (cf. fls. 15 do Anexo II): processo trabalhista 
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nº 0000500-03.2011.5.15.0143, em que se discutiu “o direito dos trabalhadores 
pertencentes à categoria da construção civil, que estão percebendo piso salarial menor que o 
mínimo previsto na convenção coletiva de trabalho” (cf. fls. 233 do Anexo II). 

 
Segundo a sentença, após o trânsito em julgado, a 

Codesan seria intimada para, no prazo de 60 dias, regularizar o piso salarial (cf. 
fls. 245 do Anexo II). 

 
O trânsito em julgado foi certificado em 23.09.2014 (cf. 

fls. 472 do Anexo II).  
No dia 05.11.2014, houve conciliação entre a Codesan e 

o sindicato, ficando acertado que a Companhia deveria pagar R$ 118.321,05 a 
título de honorários advocatícios, R$ 315.522,80 por multas normativas e R$ 
473.284,21 aos servidores que não recebiam o piso (fls. 475 do Anexo II). 

  
Valor total da condenação, portanto, foi de R$ 

907.128,06. Por alguma razão não esclarecida a conta chegou a R$ 935.228,22 
(cf. fls. 1625), ou seja, metade deste valor foi devido a não observância do piso, a 
outra metade por conta de juros, honorários e multas.  

 
A reestruturação salarial havida em junho/2013, portanto, 

não teve nada a ver com esse processo trabalhista, uma vez que a homologação 
judicial do acordo ocorreu em novembro/2014. 

 
Esse processo trabalhista não envolveu todo o setor 

operacional. A decisão judicial beneficiou 47 funcionários (fls. 481 e 572 do 
Anexo II), destes, 11 não figuram na lista dos praticantes de horas extras 
excessivas e habituais (Aderaldo Pires de Campos,  Carlos Alexandre Barbosa, Carlos 
Roberto Pires de Lima, Celio Tavares, Idalecio Benvindo Ferreira, Jair Francisco de 
Almeida, Jean Marcel Calasans Castilho,  João Belini de Souza, Luiz Aparecido Batista,  
Luiz Francisco Teixeira e William Aparecido Garcia). 

 
 
19) O atual Presidente da Codesan, Sr. Claudio Agenor 

Gimenez, desde o início, assumiu uma postura de resistência, tergiversante, ou 
então querendo assumir a direção e os rumos da investigação, como restou 
demonstrado em sua oitiva, ou ao indicar apenas oito funcionários como supostos 
beneficiários da ilegalidade, ou ainda em respostas a ofícios e em outras 
manifestações (cf. fls. 276/279, 281, 340, 721, 456, 460, 465, 1050, 1089, 1200, 
1323, entre outros). 
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20) As declarações feitas por Abelardo Antonio Pinheiro 
Guimarães, em 06.07.2015, na CPI/2015, segundo documento apresentado pelo 
atual prefeito (fls. 1204ss), são as mesmas que constam na “mensagem da 
diretoria” do Relatório da Administração de 2013 (fls. 1341/1343). Por sua vez, 
este Relatório da Administração é o mesmo apresentado na Assembleia Geral de 
30.04.2014, por ocasião da apreciação das contas de 2013, quando 
detalhadamente foram relatados os fatos e situações que ocasionaram o resultado 
negativo daquele exercício (cf. fls. 502/505 do Anexo IV). 

 
Isso que duas semanas antes desta Assembleia, Abelardo 

reuniu-se com o Conselho de Administração e com o Conselho Fiscal e, antes de 
ter as contas por eles aprovadas, expôs que uma das causas para o aumento de 
despesa foi a implantação da reestruturação salarial para adequação de horas 
extras (cf. fls. 464/466 do Anexo IV).  

 
Abelardo também compareceu, um ano depois, na 

Assembleia Geral de 30.04.2015, por ocasião da apreciação das contas de 2014, 
onde teve a oportunidade de reiterar e esclarecer o que já havia dito antes (cf. fls. 
510/514 do Anexo IV). 

 
Na mencionada “mensagem da diretoria” do Relatório da 

Administração de 2013, consta: “deparamos com nosso quadro de funcionários 
exercendo a prática de horas extras de maneira totalmente irregular, sendo que 
tal prática vinha sendo observada há vários anos. Para melhor esclarecer, dentro 
de um mesmo segmento, determinado grupo de funcionários praticavam 
referidas horas e outros não tinham a mesma prerrogativa. Para preservar a 
empresa, optamos por implementar uma reestruturação salarial para adequar as 
referências dos funcionários que não praticavam referidas horas, bem como as 
daqueles que já utilizavam.”  

 
Esta mensagem é o que chamamos de “mistura do desejo 

de falar com a vontade de não dizer”. 
 
Todavia, dela podemos depreender: 1) havia a prática de 

horas extras irregulares; 2) essa prática vinha de vários anos; 3) dentro de um 
setor, alguns “praticavam” referidas horas. Que horas? As irregulares!; 4) 
resolução da questão: implementar uma reestruturação salarial, beneficiando a 
todos indiscriminadamente. 

 
Essa conclusão foi corroborada pelas provas orais e pelas 

provas documentais (item 3 deste relatório). A partir de junho/2013, mesmo mês 
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em que foi concedida a reestruturação salarial, as sobrejornadas diminuíram 
abruptamente. Assim, na prática, o que era pago a título de horas extras foi 
transformado em salário, o que acabou premiando os que se beneficiavam 
ilegalmente. 

 
Perguntamos a Abelardo, um dos subscritores desta 

“mensagem da diretoria”, no que consistia a irregularidade mencionada. Ele 
respondeu: "não se pode pagar hora extra pra um funcionário simplesmente para que ele 
tenha um aumento de salário, sem que ele cumpra as horas extras(...) ao longo da nossa 
administração, em estudos mais pormenorizados, nós descobrimos que isso aí, quando nós 
entramos, já fazia mais ou menos uns oito anos que era feita essa prática."  

 
Não havia motivo para a reestruturação. Havia, sim, 

motivos para apurar o caso, sanear as irregularidades e perquirir 
responsabilidades.  

 
Se havia excesso de horas extras e estas eram de fato 

trabalhadas, a reestruturação salarial em nada seria útil. Nem mesmo a proibição 
de realização de horas extras resolveria a questão, pois a necessidade do trabalho 
permaneceria. A solução para este quadro seria a contratação de novos 
funcionários ou a contenção dos gastos a esse título, mediante instituição de banco 
de horas. 

 
A reestruturação salarial só fez agravar a desfavorável 

situação financeira da empresa, que, por exemplo, a partir de julho/2013, passou a 
recolher em atraso o FGTS dos servidores. 

 
A reestruturação salarial jamais poderia ter sido uma 

opção, até mesmo em razão da situação financeira deficitária da Codesan, que 
obrigou o Município de Santa Cruz do Rio Pardo a realizar repasse de milhões de 
reais nos últimos anos.  

  
Pior, a reestruturação foi feita em cima de horas extras 

ilegais, horas que não eram realizadas, mas eram pagas a título de 
complementação salarial, com a aquiescência da diretoria e conivência de 
conselheiros, desde o início da década de 1990 até maio/2013 e a omissão de 
diretores e conselheiros de 2013 até o presente.   

 
Muitas destas horas extras foram pagas com base em 

documentos públicos (fichas de ponto e autorizações do encarregado e do 
presidente) em foi inserida declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, 
com o fim de criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 
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relevante. Ou, então, era feita a inserção de dados falsos ou era alterado 
indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou banco de dados da 
Administração com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem (cf. 
Anexos I e Anexo VI). 

 
Infelizmente, pelo o que apuramos, a história das horas 

extras ilegais confunde-se com a própria história da Codesan. 
 
A Companhia de Desenvolvimento Santacruzense, tal 

como conhecemos hoje, foi criada pela Lei nº 1149, de 01.02.1989. Nossa 
investigação chegou até o ano de 1990. Neste ano, havia, no próprio sistema da 
Codesan, uma rubrica genérica denominada “horas extras” (Cód. 043), além das 
específicas próprias para os trabalhos além do expediente, majoradas em 50% 
sobre a hora normal (cód. 002 ou 003), e para as jornadas necessárias em 
domingos ou feriados, majoradas em 100% (Cód. 004). 

 
Esta rubrica genérica “horas extras” (Cód. 043) era 

disponível apenas a alguns funcionários e permaneceu no sistema da Codesan até 
outubro/1997 (fichas financeiras de 1990/1997, cf. fls. 1512/1554). 

 
A partir de outubro/1997 até dezembro/2000, a rubrica 

passou a ser denominada “hora extra 100%” (Cód. 066) que não se confunde com 
a “hora extra 100%” autêntica, que continuou sob o Cód. 004 (fichas financeiras 
de 1998/2000, cf. fls. 1433/1466).  

 
Segundo Ata da Assembleia Geral do dia 02.01.2001, 

naquela época, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo já havia apontado o 
problema das horas extras, chamando-as de “Horas Extras Grátis Fixas”. Naquela 
oportunidade, os acionistas “exigiram da nova administração, providências 
imediatas no sentido de cumprir as determinações do Tribunal de Contas.” (cf. fls. 
1714).    

 
Assim, de 2001 em diante sumiu a rubrica genérica 

“horas extras”/“horas extras 100% fake”, isto é, sumiram os códigos 043 e 066. 
 
Com o fim dos códigos 043 e 066, seus antigos 

beneficiários tiveram de se contentar com seus salários, exceto os funcionários do 
Escritório, haja vista que, em janeiro/2001, houvera uma reestruturação salarial 
apenas para eles, razão pela qual cessaram-se suas horas extras excessivas e 
habituais (cf. fls. 1454/1466 c/c fls. 1467/1481).  

 



CÂMARA MUNICIPAL 
Vereador José Carlos do Nascimento Camarinha 

SANTA CRUZ DO RIO PARDO – ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ 49.879.919/0001-96 

116 
 

No setor operacional, mesmo com o fim das horas extras 
sob os códigos 043 e 066, havia pagamento de horas extras excessivas e habituais 
sob os códigos ordinários, porém, aparentemente, de fato trabalhadas.  

 
Já o pessoal do operacional, que era beneficiado pelos 

códigos 043 e 066, “amargou” um jejum de 10 meses. Em novembro/2001, 
voltaram suas horas extras ilegais, agora registradas no código ordinário (Cód. 
002)  

Houve, também, pagamento de horas extras a ocupantes 
de cargos em comissão. Tal prática já era corrente em 1993 e permaneceu até 
setembro/2003.  

Em 2002, o pessoal do escritório ainda estava satisfeito 
com seus salários, houve raríssimas horas extras eventuais, normais, legais. 

  
No setor operacional, ainda havia alguns casos de 

pagamento de horas extras excessivas e habituais, porém, aparentemente, legais. E 
tinha o pessoal que em novembro/2001 voltou a receber horas extras, em valor 
fixo, como complemento salarial (cód. 002). Tal pagamento permaneceu pelo ano 
todo. 

 
Em 2003, ano eleitoral, o pessoal do escritório, mesmo 

com a reestruturação exclusiva de 2001, começou a achar que o salário estava 
ficando defasado, mesmo com o reajuste de março (cf. fls. 473, 478, 479, 482). 
Então, em outubro/2003, obtiveram autorização para recomeçarem, 
gradativamente, mas com habitualidade, a incluir horas extras em seus 
pagamentos, menos Aldevina Basílio, que estava afastada por motivo de saúde (Ata 
da Diretoria de 23.04.2003 – fls. 115). 

 
No setor operacional, ainda havia alguns casos de 

pagamento de horas extras excessivas e habituais, porém, aparentemente, legais. E 
tinha o pessoal que recebia horas extras, em valor fixo, como complemento 
salarial (cód. 002). Tal pagamento permaneceu pelo ano todo. 

 
Os anos de 2004 e 2005 foram uma continuação do que 

aconteceu em 2003, com exceção dos comissionados que deixaram de receber 
horas extras em setembro, quando foram beneficiados por uma reestruturação 
salarial (fls. 483). 

 
A partir de maio/2004, passou-se a utilizar, também, o 

cód.004 (horas extras 100%) àquele pessoal do operacional que recebia um valor 
fixo como complemento salarial. Também neste mês passou-se a pagar o 
montante de 60 horas extras fixas a este pessoal. E assim permaneceu até 
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maio/2013. Com o decorrer do tempo, outras pessoas do operacional passaram a 
se beneficiar de horas extras como complemento salarial, com variações nas 
quantidades, as quais eram fixadas diretamente pelo presidente, conforme a 
pessoa.  

 
Em relação ao pessoal do escritório, a partir de 

outubro/2005, houve um salto no valor das horas extras a título de 
complementação salarial, passou-se de uma média de 9 para 38 horas extras fixas. 
E em fevereiro/2006 já se pagava 50 horas extras mensais. E, a partir de 
novembro/2007, o pessoal do escritório passou a anotar horas extras no cód. 004 
(horas extras 100%). Em julho/2008 a quantidade de horas a 100% ultrapassou as 
horas a 50%.  Em setembro/11, inverteu, a maioria das horas passou a ser anotada 
no código 002, exceto nos meses de novembro/11 e junho/12, quando anotaram 
mais horas a 100%.  

 
As horas extras como complemento salarial seguiam um 

padrão: eram permanentes e tinham um valor fixo ou que variava pouco.  
 
Como isso tudo começou? Por que não fizeram uma 

reestruturação geral que beneficiasse a todos? Por que pagavam horas extras como 
complemento apenas a alguns? A Diretoria pagava hora extra como complemento 
salarial basicamente a três tipos de funcionários: 1) àqueles que tinham maior 
afinidade (política, ideológica) ou amizade; 2) àqueles que reclamassem de seus 
salários e fossem confiáveis; 3) àqueles que sabiam de tais pagamentos e poderiam 
delatar o esquema. Como não eram todos que tinham afinidade com a diretoria, eram 
poucos os confiáveis que reclamavam e somente alguns sabiam os salários de todos, 
a Diretoria, ao manter estas horas extras ilegais, agradava aos mais próximos, 
mantinha a empresa trabalhando e evitava um desfalque muito grande de dinheiro, 
pois beneficiar alguns é mais barato que beneficiar a todos, ou seja, com uma única 
atitude conseguiram violar todos os princípios constitucionais previstos no artigo 37 
(legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência).   

 
A diretoria que entrou em 2013, também efetuou 

pagamentos de horas extras ilegais, até maio/2013.  
 
Eventual responsabilização dos Prefeitos Municipais, por 

culpa in eligendo, pela nomeação das diretorias da Codesan, de 1990 a 2017, 
deixamos à criteriosa análise do Ministério Público do Estado de São Paulo, assim 
como a responsabilização civil e criminal de diretores e ex-diretores, de conselheiros 
e ex-conselheiros, de funcionários e ex-funcionários5. 

                                                 
5 Art. 158, §1º, Lei nº 6404/76 - O administrador não é responsável por atos ilícitos de outros 

administradores, salvo se com eles for conivente, se negligenciar em descobri-los ou se, deles 
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VI) Recomendações 
 
Uma quantidade enorme de dinheiro público tem sido 

usada de maneira errada e quando uma quantidade tão alta de dinheiro é mal 
utilizada ou gerenciada, a consequencia é menos serviços públicos de qualidade, 
menos educação, menos saúde, menos possibilidades de crescimento e de 
desenvolvimento. É algo que afeta a vida de todos nós, habitantes de Santa Cruz 
do Rio Pardo. 

 
Ter ciência e conhecimento disso é importante para gerar 

engajamento da população, para se exigir transparência e integridade. 
 
Menos indiferença é mais informação.  
Mais informação, mais integridade. 
Mais integridade é menos ilegalidade. 
Assim, menos indiferença é menos impunidade. 
 
O respeito à Constituição e às leis é a garantia do direito 

para cada um de nós.  
A nós, servidores públicos em sentido amplo, o 

acatamento irrestrito à lei impõe-se como dever. 
Constitui mau exemplo o descumprimento da lei. E o 

mau exemplo contamina. Compromete. Haja vista a história retratada nestes 
autos, em que houve pagamento de horas extras ilegais por tanto tempo, quase um 
quarto de século, sob o olhar de diretores e de conselheiros, sem que nenhuma 
medida fosse tomada.  

                                                                                                                                                
tendo conhecimento, deixar de agir para impedir a sua prática. Exime-se de responsabilidade o 
administrador dissidente que faça consignar sua divergência em ata de reunião do órgão de 
administração ou, não sendo possível, dela dê ciência imediata e por escrito ao órgão da 
administração, no conselho fiscal, se em funcionamento, ou à assembléia-geral. 

 § 2º Os administradores são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados em virtude do não 
cumprimento dos deveres impostos por lei para assegurar o funcionamento normal da companhia, 
ainda que, pelo estatuto, tais deveres não caibam a todos eles. 

  § 4º O administrador que, tendo conhecimento do não cumprimento desses deveres por seu 
predecessor, ou pelo administrador competente nos termos do § 3º, deixar de comunicar o fato a 
assembléia-geral, tornar-se-á por ele solidariamente responsável. 

 
Art.117,§1º, “g”, Lei nº 6404/76 - O acionista controlador responde pelos danos causados por atos 

praticados com abuso de poder, aprovar ou fazer aprovar contas irregulares de administradores, por 
favorecimento pessoal, ou deixar de apurar denúncia que saiba ou devesse saber procedente, ou 
que justifique fundada suspeita de irregularidade. 
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Não é mais possível aceitar, na atual conjuntura brasileira 
e santacruzense, um comportamento obscuro, tergiversante por parte de quem 
administra ou gerencia recursos públicos. 

Por todo o exposto e por todas as provas que compõem 
este inquérito parlamentar, ante tudo que foi analisado e comprovado, recomenda-
se: 

 
1) Ao Prefeito Municipal: 
 
a) a substituição imediata da atual Diretoria da 

Codesan. Esclarece-se desde já que, caso não seja observada a recomendação, 
eventuais ilícitos cometidos pelos atuais diretores da Companhia de 
Desenvolvimento Santacruzense poderão gerar a responsabilização civil de Vossa 
Excelência, por culpa in eligendo; 

  
b) a adoção de critérios legais e objetivos para 

selecionar a nova diretoria, isto é, o postulante deve possuir reputação ilibada e deve 
ter, no mínimo, experiência profissional de 10 (dez) anos, no setor público ou privado, na 
área de atuação da empresa pública ou da sociedade de economia mista ou em área conexa 
àquela para a qual forem indicados em função de direção superior; ou 4 (quatro) anos 
ocupando pelo menos um dos seguintes cargos: cargo de direção ou de chefia superior em 
empresa de porte ou objeto social semelhante ao da empresa pública ou da sociedade de 
economia mista, entendendo-se como cargo de chefia superior aquele situado nos 2 (dois) 
níveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa;  cargo em comissão ou função de 
confiança equivalente a DAS-4 ou superior, no setor público;  cargo de docente ou de 
pesquisador em áreas de atuação da empresa pública ou da sociedade de economia mista; ou 
4 (quatro) anos de experiência como profissional liberal em atividade direta ou 
indiretamente vinculada à área de atuação da empresa pública ou sociedade de economia 
mista. Além disso é necessário  ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qual 
foi indicado e não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade previstas nas alíneas 
do inciso I do caput do art. 1o da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, com as 
alterações introduzidas pela Lei Complementar no 135, de 4 de junho de 2010 (art. 17 e 23, 
Lei nº 13303/16). 

Para investidura em cargo de diretoria, o indicado deve 
assumir compromisso com metas e resultados específicos a serem alcançados, que deverá 
ser aprovado pelo Conselho de Administração, a quem incumbe fiscalizar seu cumprimento;  

c) A indicação, para o Conselho de Administração e para 
a Diretoria, não pode recair sobre representante do órgão regulador ao qual a Codesan está 
sujeita, de Ministro de Estado, de Secretário de Estado, de Secretário Municipal, de titular 
de cargo, sem vínculo permanente com o serviço público, de natureza especial ou de direção 
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e assessoramento superior na administração pública, de dirigente estatutário de partido 
político e de titular de mandato no Poder Legislativo de qualquer ente da federação, ainda 
que licenciados do cargo, nem sobre pessoa que atuou, nos últimos 36 (trinta e seis) meses, 
como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado a 
organização, estruturação e realização de campanha eleitoral, nem sobre pessoa que exerça 
cargo em organização sindical, nem pessoa que tenha firmado contrato ou parceria, como 
fornecedor ou comprador, demandante ou ofertante, de bens ou serviços de qualquer 
natureza, com a pessoa político-administrativa controladora da empresa pública ou da 
sociedade de economia mista ou com a própria empresa ou sociedade em período inferior a 
3 (três) anos antes da data de nomeação, nem sobre pessoa que tenha ou possa ter qualquer 
forma de conflito de interesse com a pessoa político-administrativa controladora da empresa 
pública ou da sociedade de economia mista ou com a própria empresa ou sociedade. 

Os diretores e conselheiros de administração que se 
encontrem nessas situações devem ser sumariamente substituídos; 

  

d) cobrar da nova Diretoria que as medidas abaixo 
sejam postas em prática, em um prazo máximo de 60 (sessenta) dias, após sua posse, 
ou prorrogado mediante justificativa séria e comprovada, o que deverá ser 
comunicado a esta Câmara Municipal, independentemente de a Codesan permanecer 
como sociedade de economia mista ou assumir um novo perfil; 

e) a inclusão, no Estatuto Social da Codesan, da 
obrigatoriedade de fornecimento aos empossados, no ato de posse dos Conselheiros, 
de cópia dos artigos 142 e 161, da Lei nº 6404/76, assim como dos artigos 18 da Lei 
13.303/16, não obstante ninguém possa alegar ignorância ou desconhecimento da lei, 
tal medida servirá como uma garantia a mais ao fiel cumprimento de suas 
atribuições; 

f) a inclusão, no Estatuto Social da Codesan, da 
obrigatoriedade de encaminhamento mensal aos conselheiros de cópia de 
documentos que contenham as seguintes informações:  recursos recebidos, receitas 
próprias, repasses da prefeitura, extras; despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar 
por fornecedores; extrato de movimentação da conta bancária, espelhando toda a aplicação 
do recurso, ou seja, identificando os comprovantes de pagamentos das referidas despesas; 
comprovante de recolhimento dos encargos sociais; balancete financeiro analítico de receitas 
e despesas, devidamente assinado pelo contador e/ou pelo representante legal da entidade ou 
empresa; cópias dos cheques emitidos ou comprovantes de pagamentos, acompanhando o 
respectivo documento da despesa; informações sobre licitações: editais, homologação, 
fornecedores, contratos e termos aditivos; informações sobre compras: materiais, serviços e 
equipamentos; cópias das notas de empenho emitidas com as respectivas ordens de 
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pagamento; informações sobre andamento de obras; detalhamento dos serviços prestados, 
tabela de preços e tarifas; guias de recolhimento de impostos retidos na fonte relativos aos 
serviços contratados: ISSQN, IRRF, INSS, COFINS, PIS, Parcelamentos junto a 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ou da Receita Federal; informações sobre 
contratações, processos seletivos e concursos; folhas de pagamentos dos funcionários e 
diretores; 

g) a inclusão, no Estatuto Social da Codesan, da 
obrigatoriedade de haver, no mínimo, uma reunião ordinária mensal, para análise de 
tais documentos, os quais devem ser remetidos aos conselheiros com antecedência 
mínima de 10 (dez) dias; 

h) a inclusão, no Estatuto Social da Codesan, em 
nome da isenção e da independência, da proibição de participação de funcionários da 
empresa nos Conselhos, principalmente de ocupantes de cargos em comissão;   

i) a instituição de um banco de horas efetivo, já que, 
ainda nos dias de hoje, se observa o excesso de horas extras. Tal fato gerará uma 
economia de cerca de R$ 200 mil por ano; 

j) a cessação imediata de dispensas sem justa causa 
de funcionários concursados, em atenção à determinação do Supremo Tribunal 
Federal quanto a suspensão de processos que versem sobre a dispensa imotivada de 
empregados de empresas estatais6, até que haja uma definição a respeito, posto que, 
se prevalecer o entendimento de que a dispensa imotivada é ilegal, as decisões 
tomadas por Claudio Gimenez poderão onerar ainda mais os cofres públicos; 

k) se o objetivo é reduzir a despesa total com pessoal, 
deve-se seguir a ordem preconizada pela Constituição Federal (art. 169, §3º), ou seja, 
primeiramente reduzir em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e 
funções de confiança, o que não foi feito; 

l) a extinção imediata de pagamentos a título de 
gratificação, por ausência de autorização legal. A Lei Orgânica veda a concessão de 
gratificações, ou quaisquer vantagens pecuniárias, por decreto ou outro ato 
administrativo, senão por lei (art. 91, §4º). Tal fato gerará uma economia de cerca 
de R$ 100 mil por ano; 

m) a convocação extraordinária da Assembleia Geral, 
a fim de que seja fixada a remuneração do Diretor Presidente, nos moldes praticados 
até abril/2013, ou seja, 60% do subsídio do prefeito, em substituição dos atuais 75%. 

                                                 
6 Ofício nº 9260/2017; RE 589.998/PI, Min. Roberto Barroso. 
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Isso geraria uma economia de cerca R$ 30 mil, por ano, fora os encargos. Igual 
procedimento deve ser tomado em relação aos demais diretores; 

 
n) a revisão estrutural dos cargos em comissão da 

Codesan, exonerando todos aqueles que não se enquadrem nas situações 
excepcionais previstas na Constituição Federal (art. 37, V). A criação de cargos de 
provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração, deve ser limitada aos 
casos em que seja exigível especial relação de confiança entre o governante e o 
servidor, para que as funções inerentes à atividade predominantemente política sejam 
adequadamente desempenhadas; 

 
o) a contratação, via concurso público, de um 

advogado e de um contador, exonerando-se os atuais ocupantes dessas funções, que 
sejam contratados comissionados; 

 
p) a exigência de cumprimento da jornada integral, no 

mínimo 40 horas semanais, aos ocupantes de cargos em comissão, conforme 
orientação do Tribunal de Contas da União (Acórdão 417/2007-TCU-1ª Câmara); 

 
q) a disponibilização virtual de um "portal da 

transparência", em linguagem clara e acessível, onde deverão constar, no mínimo: 
ferramentas de pesquisa; facilidade de localização; informações atualizadas em tempo real;  
recursos recebidos, receitas próprias, repasses da prefeitura, extras;  despesas empenhadas, 
liquidadas, pagas e a pagar por fornecedores; extrato de movimentação da conta bancária, 
espelhando toda a aplicação do recurso, ou seja, identificando os comprovantes de 
pagamentos das referidas despesas; comprovante de recolhimento dos encargos sociais; 
balancete financeiro analítico de receitas e despesas, devidamente assinado pelo contador 
e/ou pelo representante legal da entidade ou empresa; cópias dos cheques emitidos ou 
comprovantes de pagamentos, acompanhando o respectivo documento da despesa; 
informações sobre licitações; editais, homologação, fornecedores, contratos e termos 
aditivos; informações sobre compras: materiais, serviços e equipamentos; cópias das notas 
de empenho emitidas com as respectivas ordens de pagamento; informações sobre 
andamento de obras; detalhamento dos serviços prestados, tabela de preços e tarifas; 
certidão de execução do objeto (emitido pelos membros da Diretoria ou Conselho Fiscal, 
atestando que a verba foi utilizada conforme previsto na Lei Específica); guias de 
recolhimento de impostos retidos na fonte relativos aos serviços contratados: ISSQN, IRRF, 
INSS, COFINS, PIS, Parcelamentos junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ou da 
Receita Federal; informações sobre contratações, processos seletivos e concursos; estatutos 
sociais da companhia, legislação pertinente à empresa e convênios (iniciativa privada, 
terceiro setor, Município, Estado e União); atas das Assembleias, dos Conselhos e da 
Diretoria; folhas de pagamentos dos funcionários, conselheiros e diretores; prestação de 
contas; 

 
r) a criação de um programa de incentivo e de 

conscientização, nas escolas sediadas no município, para estudantes do ensino médio, 
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acerca dos portais de transparência, seus conceitos fundamentais, a fim de capacitar 
os alunos à pesquisa e à análise crítica sobre o assunto.  

 
 
2) Ao Presidente da Câmara Municipal: 
 
a) oficie à Codesan para que apresente relatório 

circunstanciado sobre o acordo firmado com Eduardo Santos Blumer, em 02.01.2013 
(cf. Ata do Conselho de Administração, fls. 96/101 do Anexo IV), a fim de que ele 
pudesse assumir a presidência da companhia. Deve constar na resposta se o débito 
está parcial ou plenamente quitado ou em atraso; 

 
b) oficie à Codesan para que apresente cópia do 

Processo Administrativo nº 01/07, mencionado na Ata da Assembleia Geral, de 
30.04.2007; 

 
c)  oficie à Codesan para que remeta à Câmara 

Municipal as fichas financeiras dos funcionários referentes aos anos de 1990 a 1992, 
em especial para análise do pagamento de horas extras a comissionados; 

 
d)  oficie à Codesan para que encaminhe à Câmara 

Municipal as respostas aos Ofícios nº 06/17 e 10/17 , desta Comissão Parlamentar de 
Inquérito, a saber, certidões de objeto e pé das ações trabalhistas intentadas contra a 
Codesan e cópia integral dos Processos TC-003112/026/12 e TC-1010/026/13, não 
apresentadas dentro do prazo;  

 
e) oficie à Codesan para que remeta os Relatórios-

Espelho do Ponto Eletrônico, referentes aos funcionários mencionados nos Ofícios nº 60 e 

61 desta Comissão, em formato digital gravado em CD ou pen drive, de 1997 (ou o ano 
que tiver disponível em formato digital) até dezembro/2017;  

 
e) em atenção aos princípios da economicidade, da 

eficiência e da celeridade, sejam as respostas aos Ofícios nº 60, 61 e 62 remetidos aos 
setores competentes desta Casa para análise circunstanciada e posterior 
encaminhamento ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, a título de 
complementação; 

 
f)  em razão do término do prazo de duração desta 

CPI, sejam remetidas as folhas de pagamento e as fichas financeiras da Codesan para 
o Contador da Câmara Municipal (Agente Contábil e Financeiro) apurar, dentro de 
seu horário normal de trabalho, os valores individuais e total atualizados, 
despendidos pelos cofres públicos municipais, a título de horas extras ilegais (cf. 
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documentos encaminhados em resposta aos Ofícios nº 60, 61 e 62), para posterior 
remessa ao Ministério Público do Estado de São Paulo, Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo e Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, em complemento a 
este Relatório; 

 
g)  encaminhe ao Ministério Público do Estado de São 

Paulo, ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e ao Chefe do Poder Executivo 
deste Município, em formato digital, cópia dos VIII volumes deste Inquérito 
Parlamentar, juntamente com seus IX anexos, exceto o Anexo VII (edições do Jornal 
Debate), único material que não foi possível a digitalização, o qual permanecerá à 
disposição das autoridades, nesta Câmara Municipal; 

 
h)  tome, ainda, as providências necessárias à 

publicação, no Semanário Oficial do Município, da parte final deste Relatório Final, 
denominado “Recomendações”. 

 
  
Eis o Relatório Final, o qual submeto à apreciação dos demais membros. 
 
 

   Santa Cruz do Rio Pardo, 16 de fevereiro de 2018. 

 
 
 

                                                    Lourival Pereira Heitor 
                                     Relator 
 
 
 
 
 

DE ACORDO: 
 
 
 
 

Joel de Araújo     Luciano Aparecido Severo 
     Membro                                Presidente 

 
 

 


