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Canoinhas, 07 de julho de 2022 

 

 

 

Ao Sr. WILMAR SUDOSKI  

Presidente da CPI dos Livros 

 

 

  

 

 

 

Com meus cordiais cumprimentos. 

 

Sr. Presidente, venho apresentar o relatório final, que 

segue em anexo, para que seja apresentado à leitura e para 

deliberação em sessão marcada para o dia 08.07.2022. 

Trata-se das conclusões a que cheguei, analisando com muito 

cuidado todos os elementos constantes no referido processo, 

ouvindo por várias vezes os depoimentos prestados em nossa 

presença e buscando me ater tão somente à busca de elucidação 

aos questionamentos iniciais que foram os motivos para a abertura 

desta CPI. 

Sendo assim, requeiro o deferimento do pedido e que sejam 

as minhas considerações aprovadas. 

  

Atenciosamente, 

 

 

Maurício Zimmermann 

Relator 
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À COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO N. 001/2021 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO FINAL 

 

 

 

 

1. INTRODUÇAO 

 

A Comissão Parlamentar de Inquérito foi criada por meio da 

Resolução n. 1.123, de 25.10.2021 para investigar supostas 

irregularidades relacionadas à aquisição de livros didáticos 

referente ao convênio 2017TR001100.  

Com o início do trabalho houve requerimentos: 

 ao Ministério Público para apresentação de eventuais pro-

cedimentos de investigação em relação ao convênio 

2017TR001100 (ofício 04/2021 – fls. 40) 

  

 à Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina para 

apresentar documentos relativos a: Prestação de Contas ADR 

25 4973/2017, Prestação de Contas ADR 24 6033/2018;  Pro-

cesso Administrativo CGE 382/2020; Processo de Concessão 

de Recursos ADR25 1862/2017 e Processo SEF 7400/2019 (ofí-

cio 03/2021, fls. 47) 

 

 à Secretaria de Administração do Município de Canoinhas 

para que fornecesse: Processo Licitatório n. 73/2017, Con-

corrência Pública n. 08/2017;  Contrato n. 88/2017, acom-

panhado de cópia de todas as notas fiscais originais; Con-

trato n. 89/2017 Original, acompanhado de cópias de todas 

as notas fiscais originais; Processo Licitatório n. 

130/2017, Pregão Presencial n. 91/2017; Contrato n. 90/2017 

original, acompanhado de cópia de todas as notas fiscais 

originais (ofício 02/2021 – fls. 54) 
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 à Secretaria de Educação para informar os dados de iden-

tificação dos diretores das escolas e CEI’s do município 

de Canoinhas, bem como servidores responsáveis pela guarda 

e armazenamento dos livros em cada escola (anos 2017 a 

2021) e decreto que formou a comissão que acompanhou a 

escolha e entrega dos livros ou informar de que forma foi 

criada tal comissão, com os documentos comprobatórios (ofí-

cio n. 06/2021, fls. 68)  

 

 à Secretaria de Administração do Município da Canoinhas,  

para informar os dados pessoais e contatos dos servidores 

que participaram dos processos licitatórios n. 73/2017 e 

130/2017 (ofício n. 07/2021 – fls. 73). 

Pelo município houve respostas aos ofícios n. 06/2021 07/2021 

(fls. 94 e 95). 

A Controladoria-Geral do Estado de Santa Catarina, em 

resposta ao ofício n. 03/2021 – CPI, informou da necessidade de 

termo de confidencialidade para a apresentação dos documentos 

solicitados (fls. 100); 

Às fls. 100-109 houve a juntada de decisão liminar em Mandado 

de Segurança que determinou a suspensão da CPI para realização 

de nova eleição aos cargos de Presidente e Relator da Comissão, 

sendo que a decisão foi cumprida pelo então presidente, Willian 

Godoy Ferreira de Souza que designou a data de 10.03.2022 para 

tal. 

 Às fls. 123 consta decisão do presidente da CPI, Sr. WIlmar 

Sudoski que ratificou alguns atos realizados antes da decisão 

judicial em mandado de segurança. 

Após, houve a apresentação do novo regulamento da CPI (fls. 

124 a 131), e novo plano de trabalho (fls. 132). 

Em sessão da CPI realizada em 29.03.2022 foi estabelecido, 

por unanimidade, em relação ao prazo já decorrido da referida 

comissão – 77 dias (fls. 134). 

Refeita solicitação para o reenvio ao inquérito civil n. 

06.2021.00002168-4, instaurado para apurar eventuais 

irregularidade no convênio 2017TR001100 (ofício n. 02/2022 - fls. 

144). 

Houve a suspensão dos trabalhos da comissão até que fosse 

apresentada toda a documentação solicitada até então (fls. 145). 

http://www.canoinhas.sc.gov.br/
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Em 28.04.2022 houve a apresentação dos documentos 

solicitados no ofício n 001/2022, os quais foram gravados em DVD 

(fls. 146) e o acesso a tais dados foi deliberado em reunião no 

dia 25.05.2022 (fls. 149). 

Solicitada a prorrogação do prazo da CPI (fls. 150) o que 

restou deferido.  

Às fls. 152/153 foi apresentado e deferido o rol das pessoas 

que seriam ouvidas, mantendo o sigilo dos nomes para que a 

investigação não fosse prejudicada (ata de reunião – fls. 154). 

Foram ouvidas as testemunhas nos dias 24.05.2022 (fls. 174), 

30.05.2022 (fls. 189); 31.05.2022 (fls. 196); 06.06.2022 (fls. 

542), 07.06.2022 (fls. 573), 14.06.2022 (fls. 582), 20.06.2022 

(fls. 672), 21.06.2022 (fls. 685)  e também no dia 05.07.2022 

(fls. 792) – que totaliza quase 30 (trinta) horas. 

 Em reunião do dia 30.05.2022 (fls. 189) foi deliberado que 

fosse requerido o acesso aos autos n. 08/2020, da auditoria 

interna realizada pelo Controle Interno do Município de Canoinhas. 

Tal pedido constou do ofício n. 29/2022 e restou atendido (Anexo 

5) 

 Em reunião do dia 31.05.2022 (ata de fls. 196) foi 

deliberado que fosse juntado aos autos os requerimentos efetuados 

pela legislatura passada em relação ao objeto desta CPI (resposta 

deste pedido às fls. 197-502) e também apresentado pelo órgão 

competente o acesso completo aos documentos apresentados pela 

testemunha n. 31 - memorando n. 17164 e circular n. 16236/2022 

(Anexo 7), com todas as respostas recebidas) o que foi realizado, 

nos termos da certidão de fls. 197 – o que restou elaborado por 

meio do ofício n. 42/2022. 

Às fls. 536-537 há a lista de convênios sub-rogados para a 

ADR Mafra em 2018, e às fls. 538-540 o Decreto de SC n. 1.537, 

de 14.03.2018. 

Houve visita às escolas Alzirinha da Silva Correa e Severo 

de Andrade como também ao CEI Pedro Bandeira, onde foi atestada 

a existência de aproximadamente 48 caixas contendo livros, além 

de outros avulsos, conforme informado em ata da reunião do dia 

07.06.2022 (fls. 544) e registro fotográfico da referida 

diligência (545-573) 

Na reunião do dia 13.06.2022 (ata às fls. 581) houve 

deliberação para que fosse apresentada consulta dos ISBN dos 

livros, constantes no edital e/ou na orçamentação (resposta 
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consta às fls. 700-713) 

Em reunião do dia 14.06.2022 foram realizadas deliberações 

para a busca de informações sobre quem e quais órgãos solicitaram 

os orçamentos, e que as empresas apresentassem de tais pedidos, 

se haviam as obras em estoque, e que fosse buscado às juntas 

comerciais de Santa Catarina (ofício 67/2022 - fls. 690) e do 

Paraná (ofício n. 68/2022 – fls. 689) o contrato social das 

empresas que orçaram e que participaram das licitações, o que 

foi realizado por meio dos ofícios n. 62/2022 (fls. 655); 58/2022 

(fls. 657); 57/2022 (fls. 659), 61/2022 (fls. 664), 59/2022 (fls. 

666) e 60/2022 (fls. 668)  

Às fls. 681 a 683 os procuradores do Sr. Gilberto dos Passos 

informaram que ele iria exercer seu direito ao silêncio e que 

não participaria da sessão marcada para o dia 21.06.2022, às 

14h00min (vide documentos de fls.681-683 e 688). 

 Em tempo, no dia 06.07.2022 houve a apresentação de 

documentação contendo uma pasta plástica azul, com alguns 

impressos e um DVD/CD, que foi, por determinação do presidente, 

juntado como anexo, que foi numerado como ANEXO 8.  

 

 

2. DEMAIS ARQUIVOS RECEBIDOS E ARQUIVADOS COMO ANEXO 

 

2.1. ANEXO 01 – Resposta do Ministério Público – Inquérito 

Civil n. 06.2021.00002168-4; 

2.2. ANEXO 02 – Resposta da Secretaria da Administração (o 

nome completo, matrícula, e-mail e telefone de todos os 

servidores que participara dos Processos Licitatórios) e 

da Secretaria de Educação (nome completo, matrícula, e-

mail e telefone de todas as diretoras das escolas e CEI 

do município de Canoinhas, também dos servidores respon-

sáveis pela guarda e armazenamento dos livros em cada 

escola, nos anos de 2017 a 2021); 

2.3. ANEXO 03 – Resposta da Secretaria da Administração (Con-

trato n. 89/2017, acompanhado de cópia de todas as notas 

fiscais; Contrato n. 90/2017, acompanhado de cópia de 

todas as notas fiscais; Contrato n. 88/2017, acompanhado 

de todas as notas fiscais; 

2.4. ANEXO 03-A – Processo de Licitação n. 73/2017; 

http://www.canoinhas.sc.gov.br/
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2.5. ANEXO 03-B – Processo de Licitação n. 130/2017; 

2.6. ANEXO 04 – Resposta Controladoria-Geral do Estado (Pres-

tação de Contas ADR25 4973/2017; Prestação de Contas 

ADR24 6033/2017; Processo Administrativo CGE 382/2020; 

Tomada de Contas Especial SED 30031/2020; Processo de 

Concessão de Recursos ADR25 1862/2017 e Processo SEF 

7400/2019); 

2.7. ANEXO 05 – Resposta Controle Interno do Município de 

Canoinhas (Auditoria 008/2020); 

2.8. ANEXO 06 – Resposta JUCESC (contratos sociais e altera-

ções); 

2.9. ANEXO 07 – Resposta Secretaria de Educação (Circular 47-

16.236/2020). 

2.10. ANEXO 08 – Um DVD/CD com dois arquivos, impressos, e 

pasta plástica azul 

2.11. ANEXO 09 – Vídeos de todos as oitivas e reuniões da CPI.  

 

 

3. LISTA DE ARQUIVOS RECEBIDOS DA CGE CONSTANTES NO ANEXO 04  

 

3.1. PROCESSO ADR25 00001862/2017 – AUTUADO EM 18.04.2017 

(proposta de convênio para aquisição de livros de lite-

ratura infantil, didáticos e pedagógicos, na ordem de R$ 

2.300.000,00). 507 páginas. 

3.2. PROCESSO ADR25 0000497/2017 – AUTUADO EM 11.12.2017 

(prestação de contas parcial, convênio n. 2017TR001100, 

no valor de R$ 591.718,79 referente à aquisição de livros 

de literatura infantil, didáticos e pedagógicos). 137 

páginas. 

3.3. PROCESSO ADR24 00006033/2018 – AUTUADO EM 09.10.2018 

(prestação de contas parcial – 2.ª parcela R$ 

1.708.281,21 – 2017TR001100 – aquisição de livros de li-

teratura infantil, didático e pedagógicos). 86 páginas. 

3.4. PROCESSO SEF 0007400/2019 – AUTUADO EM 17.05.2019 (apurar 

as possíveis causas do descumprimento do prazo de entrega 

e de análise da prestação de contas objetivando a redução 

das prestações de contas omissas e pendentes de análise, 

promovendo a cultura do controle tempestivo. Eventual-

http://www.canoinhas.sc.gov.br/
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mente, verificar a existência de irregularidades poten-

cialmente causadoras do atraso na análise das prestações 

de contas). 845 páginas. 

3.5. PROCESSO CGE 00000382/2020 – AUTUADO EM 29.05.2020 (re-

comendação de adoção de providências administrativas para 

ressarcimento ao erário, em razão de irregularidades 

identificadas na prestação de contas de convênio 

(2017TR001100) firmado com o Município de Canoinhas). 539 

páginas. 

3.6. PROCESSO SED 0003003/2020 – AUTUADO EM 13.12.2020 (pro-

vidências administrativas para ressarcimento ao erário 

por irregularidades na prestação de contas convênio n. 

20017TR001100 – Município de Canoinhas – Processo n. CGE 

382/20). 2160 páginas. 

 

 

4. DAS NECESSÁRIAS OBSERVAÇÕES 

 

Tendo em vista que aos membros desta CPI foi exigida 

documentação para a garantia do sigilo das informações e 

processos apresentados pela Controladoria-Geral do Estado de 

Santa Catarina, preferiu este relator, apenas indicar onde se 

encontram as informações relatadas ao invés de copiar o teor do 

documento e assim expô-lo no relatório. 

Em relação às afirmações feitas por testemunhas para 

fundamentar as conclusões deste relator, ora são transcritas nos 

exatos termos do que foi dito ora são apenas resumos do que fora 

dito, no entanto, indicando, sempre que possível o momento 

aproximado de tais falas. 
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5. DA FUNDAMENTAÇÃO 

 

A presente CPI teve início para investigar principalmente 

duas situações apontadas pela Controladoria-Geral do Estado, 

quais sejam: indícios de sobrepreço/superfaturamento e a não 

entrega das obras adquiridas, em razão do convênio 2017TR001100, 

entre o Estado de Santa Catarina e o Município de Canoinhas. 

É o que se faz a partir de agora.  

 

5.1. INDÍCIOS DE SOBREPREÇO/SUPERFATURAMENTO 

 

 

Primeiramente é necessário a utilização dos dados colhidos 

pela CGE, nos autos CGE0000382/2020, que fez um levantamento de 

preço de obras que foram objetos das compras públicas (fls. 

04/90), acessando o site das editoras no dia 26.08.2019.  

Além disto há, no relatório de 14.10.2020 (fls. 514/520) 

indícios de superfaturamento de cerca de R$ 364.836,94 (conforme 

tabela de fls. 515) dando destaque da coleção DIDA VISION com 

preço superior em 899%. 

O relatório da CGE é conclusivo neste sentido, no entanto 

há alguns pormenores que devem ser levados em consideração. 

 

 

5.1.1. DO AJUSTE DO SOBREPREÇO/SUPERFATURAMENTO 

 

 De maneira diferente do que o exposto pela CGE, temos que o 

preço da editora não poderia servir como baliza, no entanto, há 

de se destacar que no site de algumas editoras há compras com 

frete grátis acima de determinado valor, demonstrando a venda 

direta ao consumidor, sem atravessadores.  

Primeiramente as editoras consultadas não participaram dos 

certames licitatórios muito menos da orçamentação, cumprindo, no 

caso alguns ajustes e só pelo fato de os licitantes serem os 

revendedores das obras das editoras, seria ingenuidade imaginar 

que seria o mesmo preço, não descartando, de qualquer maneira, 

que houve sobrepreço, o que abaixo se elucida. 
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O percentual de lucro das empresas não cumpre ao Poder 

Público interferir, desde que não haja prejuízo dolosamente pro-

vocado ao Estado, em quaisquer de suas esferas, como um acordo 

para fraudar licitações públicas, por exemplo. 

No entanto algumas diferenças, como apontadas no relatório 

da CGE, saltam aos olhos, e além disto, diante de serem obras ou 

materiais obsoletos, tais como DVD’s, conforme dito pela teste-

munha Sandra Haag:  

 

Estes DVD’s que já não são mais usados nas esco-

las, ou seja, acha que veio produto até ultra-

passado. (15’00”).   

 

Não há dúvidas, porém, de outros indícios que levam a crer 

que houve um lucro em decorrência de ajustes não condizentes com 

a legislação brasileira, os quais passamos a tratar. 

 

 

5.1.2. ANOTAÇÕES SOBRE O CONVÊNIO 2017TR001100 E DEMAIS CON-

VÊNIOS COM O MESMO OBJETO ENTRE ESTADO E OUTROS MUNI-

CÍPIOS  

 

 

De acordo com a tabela apresentada na Informação CGE 065/19  

(Processo SEF 7400/2019, fls.  610 do PDF), 11 municípios foram 

agraciados com convênios semelhantes, envolvendo genericamente 

“a aquisição de livros de literatura infantil, didáticos e pe-

dagógicos”, são eles: BELMONTE, CANOINHAS, CHAPECÓ, CRICIÚMA, 

GUARAMIRIM, MAFRA, PASSOS MAIA, RODEIO, SÃO MIGUEL DO OESTE, 

VARGEÃO e XANXERÊ. 

Sendo assim as informações trazidas pela CGE serão utiliza-

das para buscar a elucidação das questões trazidas ao convênio 

2017TR001100. 

Note que o Sr. OSMAR OLESKOVICZ, então Secretário de Educa-

ção do Município de Canoinhas, disse: 

 

O prefeito chegou de Florianópolis e passou que 

12 (doze) prefeituras do PSD receberiam material 

didático (46’13”) 
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O que é mais uma vez confirmado com a oitiva de RUI CARLOS 

CESÁRIO PEREIRA – auditor da CGE:  

 

Outros município firmaram convênio (30’36”)... 

que em outros municípios também há indícios de 

sobrepreço’... ‘de não entrega das obras, sendo 

que há também coincidência nas obras adquiri-

das’(33’30”) 

 

Tendo em vista a limitação de competência desta CPI para 

tratar de valores oriundos do Estado de Santa Catarina (leia-se, 

pagadores de impostos) para com outros municípios, desde já se 

levanta a bandeira de que tais recursos e todos os convênios que 

possuem o mesmo objeto (aquisição de livros) sejam melhor inves-

tigados em conjunto a fim de verificar a possibilidade de um 

direcionamento dos recursos desde a origem e não apenas ao Mu-

nicípio que foi ‘contemplado’ com a verba. 

 

 

 

5.1.3. INDÍCIO DE DIRECIONAMENTO DAS OBRAS E AUSÊNCIA DE EFE-

TIVA COMPETITIVIDADE 

 

Como dito acima, é uma soma de vários fatores que leva a 

indicar que houve a compra dos livros por maior preço. Como em 

qualquer ramo, a concorrência afeta diretamente a qualidade dos 

produtos e também o preço e, por óbvio, não seria diferente em 

relação às compras públicas, tanto que um dos princípios das 

licitações é a ampla concorrência. 

 Destaca-se que numa aquisição de cerca de R$ 2.300.000,00 

(dois milhões e trezentos mil reais) não apareceram interessados 

em bom número a participar do processo licitatório e a ofertarem 

seus produtos. Mas por quê? 

 Primeiramente é de se estranhar a especificação dos objetos 

do processo licitatório, desde a orçamentação, indicando em 

muitos casos o ISBN (o que limita a concorrência entre obras 

semelhantes) e em alguns casos pela falta de especificação do 

objeto, que deixava dúvida no que exatamente se queria. 
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 O ISBN é, como disse o Sr. Nasser, como um CPF, cada obra 

tem o seu, ou seja, é único e está vinculado a determinada editora 

não possibilitando a concorrência. Como exemplo a orçamentação 

apresentada pela empresa LIBRINKE, às fls. 14/39, do processo de 

Licitação n. 73/2017, onde temos como exemplos: no item 01 – 

Coleção Educacional Discovery na Escola – ISBN coleção 

9788564970007 e também Coleção Dida Vision - que se trata do item 

35; mas que são apenas alguns dos vários casos.  

No segundo caso temos a falta de especificação tais como 

“Kit Baby Book”, item 39, da orçamentação da LIBRINKE (fls. 34 

do Processo de Licitação n. 73/2017), onde indica “140 livros 

indicados para crianças de 0 a 03 anos com o objetivo de estimular 

a cognição, desenvolvimento e a leitura infantil... que possuía 

o valor orçado em R$ 6.018,00), bem como o item 37 – Projeto 

Futuros Leitores, tão somente indicando a quantidade de 265 

livros para o ensino fundamental mas fazendo a seguinte ressalva, 

o que é muito estranho, de que deveriam ser acompanhados de 

estante especial em formato de urso, no valor R$ 9.000,00. Como 

seria possível tal competição sem saber os livros? E além, por 

que este tipo de formato de estante? 

Cumpre esclarecer que o próprio relatório da CGE nos autos 

CGE 382/2020 – fls. 517 – também se referiu a tal situação. 

 

No edital de licitação e no contrato de fls. 42 

do processo ADR24 6033/2018) não constam os 

títulos dos livros que pertencem às coleções “KIT 

BABY BOOK (140 livros), “PROJETO FUTUROS LEITORES” 

(265 livros) e “PROJETO TESOURO DAS LETRAS 

MÁGICAS (57 livros), o que dificultou o 

levantamento.  

 

Se houvesse um processo público de escolha das obras, com 

publicação de editais, chamamento de interessados para 

apresentação das obras, critérios claros e objetivos de escolha, 

poder-se-ia indicar determinado livro (especificar), mas não há 

qualquer prova de que tal cuidado tenha sido realizado. 

A CPI teve o cuidado de requer às empresas que forneceram 

orçamentos para que enviassem informações para que esclarecessem 

quem requereu os orçamentos (e a prova disso), quando foram 

encaminhados tais requerimentos; quem elaborou os orçamentos e 
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todas as respostas foram evasivas, que não havia registro, foi 

um funcionário antigo, etc. No entanto lembraram que houve pedido 

pela Secretaria de Educação do Município de Canoinhas, sem que 

tivessem registro de tal situação. A própria secretaria não tem 

qualquer dado em relação a quem solicitou os orçamentos, nem quem 

escolheu as obras. 

A falta de tempo, de estrutura física e de pessoal 

impossibilitou a produção de outras provas, tais como quebra de 

sigilo telemático e telefônico, fiscal, bancário e que poderia 

ajudar na elucidação do caso. 

E não havendo escolha pública se imagina que, ao menos, a 

escolha pelas obras deveria ter partido do setor especializado 

da Secretaria de Educação do Município de Canoinhas e também dos 

professores e gestores escolares, mas não foi assim que ocorreu. 

 

 

5.1.4. DA ORÇAMENTAÇÃO 

 

Fato que chamou atenção desta CPI foram os documentos 

relativos aos orçamentos, explica-se: 

Como já dito, não houve escolha das obras por aqueles que 

delas se beneficiariam, o corpo técnico-docente, somado aos 

gestores e também aos discentes, no entanto será objeto de item 

específico. 

De acordo com documento emitido pela Município de Canoinhas, 

assinado pelo Sr. Gilberto dos Passos e pelo Sr. Osmar Oleskovicz, 

o orçamento se deu por e-mail (4-orçamento por e-mail), conforme 

tabela completada pelo referido n. 4, no entanto, indicava apenas 

o endereço da página das empresas e não o e-mail solicitado. 

(ADR25 00001862/2017 – Proposta para Convênio - fls. 16-22 – com 

data de 17.03.2017).  

Isso, por si só, já seria estranho, mas ainda pior é saber 

que os orçamentos apresentados pelas empresas foram entregues 

pessoalmente (não se sabendo por quem, a quem, quando e onde) 

uma vez que se tratam de documentos assinados pelos 

representantes das empresas PROJETO CULTURAL, LIBRINKE, GRUPO 

GPE. 

Ora, o requerimento foi por e-mail – atestado pelo então 

prefeito e secretário da pasta - e o endereço de e-mail não 
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consta e sim o endereço da página da empresa (ainda que se possa 

buscar contato junto à página/site) a resposta, ao invés de ser 

realizada e encaminhada no mesmo e-mail veio a ser entregue em 

mãos (já que são documentos originais e com assinaturas dos 

representantes), nas seguintes datas: GRUPO PROJETOS EDITORIAIS 

UNIVERSITÁRIO – 21.03.2017; PROJETO CULTURAL – 20.03.2017; 

LIBRINKE – 22.03.2017. 

Somado a isto, não se sabe como foram solicitados os 

orçamentos em relação à especificação dos objetos da orçamentação, 

pois algumas são exageradas na especificação das respostas 

(apontando ISBN das obras entre tantas outras especificidades) 

outras fizeram sem qualquer detalhamento, ou seja, no máximo um 

título e já o preço. 

Ainda mais suspeita a aceitação de tais orçamentos é a 

situação da empresa GRUPO PROJETOS EDITORIAIS UNIVERSITÁRIO, uma 

vez que em consulta de seu CNPJ junto à página   

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjre

va_Comprovante.asp (acesso em 01.07.2022) temos que a empresa 

tem o seguinte nome empresarial: GRUPO PROJETOS EDITORIAIS 

UNIVERSITARIOS LTDA, é estranho que este “S” a mais no nome não 

consta na orçamentação o que leva suspeita, pois o nome sem este 

“S” está no timbre – com destaque na parte superior da página, 

conforme imagem abaixo: 

 

 

 

Além disto, no orçamento da GPE não há a identificação de 

quem assinou, tão somente que se trata do Departamento Comercial. 

Ausência de identificação de quem fez o orçamento também no 

orçamento apresentado pela LIBRINKE. 

Para além de todo o já exposto, tem a situação muito estranha 

que 02 (duas) empresas, LIBRINKE e PROJETO CULTURAL tiveram (e 

no caso da LIBRINKE – ainda tem) um sócio em comum com uma das 

empresas licitantes e que acabou sendo a que firmou contrato de 

maior monta com o Município de Canoinhas, qual seja: NXT 

CHALLANGER. Também será tratado em item específico. 

O alcance desta CPI é restrito aos recursos que o município 

http://www.canoinhas.sc.gov.br/
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administrou (ainda que oriundo do Estado de Santa Catarina), no 

entanto, a aquisição de livros à época, por meio de convênios 

semelhantes, é objeto de investigação em vários outros municípios 

e todos com indícios de ‘restrição da competitividade da 

licitação’, tendo, de maneira geral, as mesmas empresas algum 

envolvimento. 

O Sr. OSMAR OLESKOVICZ afirmou categoricamente:  

 

Eu nunca questionei preço e fui saber disso 

depois da CPI (34’31”).... Que se foram feitos 

os orçamentos devem ter sido realizados na 

licitação ou no setor de convênios (34’50”)... 

Não foi na secretaria de educação, nem os 

orçamentos nem os títulos (35’21”) 

 

 

5.1.5. AUSÊNCIA DO SETOR PEDAGÓGICO DO MUNICÍPIO NA ESCOLHA 

DAS OBRAS 

 

Aqui se mostra mais um indício do direcionamento das obras 

e com isso a redução da competitividade da licitação (ou até a 

supressão dela) e um prejuízo ao erário. 

Várias testemunhas vinculadas à Educação Municipal 

afirmaram sobre o fato de que não tiveram, antes da compra, 

qualquer contato com as obras licitadas, ou seja, o setor 

pedagógico, os especialistas da área, tais como gestores, 

professores sequer foram ouvidos. 

 

SOLANGE ESTELZNER: 

 

Que não participou deste processo. Que não 

escolheu os livros (4’16”) 

 

ELIANE KRULL: 

 

Não participou da escolha dos títulos, apenas da 

avaliação do material (13’35”)... afirma que 

seria importante ter passado pelo setor 

pedagógico, mas que mesmo não tendo passado ela 
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aprovou o material quando veio as amostras 

(15’14”) ... que não havia comissão para a 

escolha dos títulos.. 

 

ROSEMARI SCHIESSL DOS PASSOS: 

 

Não foi consultada em relação à escolha dos 

títulos (32’07”) 

 

SANDRA RODRIGUES HAAG: 

 

Não participou da escolha dos livros (9’25”)... 

não teve comissão para a escolha dos livros 

(30’00”) 

 

OSMAR OLESKOVICZ, em vários momentos de seu relato também 

confirmou a não escolha das obras pelo setor competente do 

município: 

Chegando na secretaria veio o convênio pronto, 

eu imaginava que nós poderíamos escolher o que 

deveríamos comprar, não, veio o convênio 

totalmente pronto com o que deveria compra 

(20’05”)... veio tudo já pronto do convênio, no 

convênio já veio o que era para nós 

comprarmos...era o material que eles colocaram 

(32’48”)... A relação dos materiais didáticos 

veio do Estado... chegou na secretaria esta 

relação (49’47”) 

 

 Pelo que a CPI constatou, ao não serem ouvidos os 

especialistas do município sobre suas necessidades reais - e 

assim pudessem escolher as obras mais adequadas - teve como 

consequência que, ainda hoje, há centenas ou até milhares de 

obras intactas, ainda em caixas e devidamente embaladas. 

 As afirmações do Sr. Osmar Oleskovicz ao relatar que tudo 

veio do estado foram levantadas quando da oitiva do auditor da 

CGE, Sr. RUI CARLOS CESÁRIO PEREIRA: 

 

Olha, em relação aos demais município foram 

identificados indícios de sobrepreço e não 
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entrega. Com relação a questão de onde veio os 

livros, a questão da orientação realmente parece, 

que esta coincidência apareceu em outros 

municípios, é possível que a afirmação dele 

proceda. E disse que conforme a resposta da 

Secretaria de Estado da Educação não houve 

orientação quanto a isto, ao ser questionado pela 

CGE. (31’50”) 

 

 Tudo isto indica que houve uma escolha no mínimo suspeita 

em relação aos objetos escolhidos para serem licitados e que 

gerou, sem sombra de dúvidas, prejuízos, que podem ser diferentes 

dos apontados pela CGE, uma vez que foram os representantes - e 

não as próprias editoras -  que venderam ao município, conforme 

já apontado. 

 

5.1.6. ISBN (fls. 700-713) 

 

Como já ressaltado, ao indicar o ISBN das obras a serem 

licitadas/orçadas - sem que se procedesse uma escolha seguindo 

os princípios do direito administrativo e das leis licitatórias 

- resultou numa supressão (ou diminuição acentuada) da 

competitividade. Mais uma vez deve ser dado destaque que não foi 

o setor especializado do município de Canoinhas quem fez a 

indicação das obras e que há identidade das obras em relação às 

compras realizadas por outros municípios decorrentes de convênios 

com o mesmo objeto. 

 

 

5.1.7. CARTA DE CORRESPONSABILIDADE 

 

Ora, além da limitação à concorrência pela especificidade 

dos objetos da licitação houve a exigência da carta de 

corresponsabilidade, determinada pelo então Prefeito Municipal, 

mesmo indo de encontro com a decisão da comissão de licitação, o 

que ainda leva mais suspeita. 

Cumpre esclarecer que no Processo de Licitação n. 130/2017, 

houve impugnação de edital (fls. 74/77 Proc. Lic. 130/2017) pela 

empresa RSUL EIRELI EPP – CNPJ n. 14.066.477/0001-84 que tratou 
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sobre a carta de corresponsabilidade como sendo “carta de 

exclusividade” e alertou: 

 

Recomendamos a rápida pesquisa no Diário Oficial 

dos Municípios de termos que levam a este 

descritivo que já foi licitado em outros órgãos, 

e será constatado que, quase sempre, um único 

grupo econômico, de duas ou três empresas 

arrematam estes lotes, não raro, com baixíssima 

diferença do valor estimado, quando esta 

diferença existe 

 

 A comissão de licitação, amparados pela assessoria jurídica, 

acatou a impugnação a fim de refazer o edital, isto em 23.08.2017 

(fls 78/79). 

 Ocorre que no dia 30.08.2017, conforme se verifica às fls. 

114/115) o então prefeito municipal, Sr. Gilberto dos Passos, 

determinou a manutenção da carta de corresponsabilidade e ouvidos 

os envolvidos, por esta CPI, todos foram categóricos em informar 

que ‘obedeceram’ à determinação do prefeito municipal. 

 E, para a surpresa de ninguém, apenas uma empresa participou 

do pregão presencial e venceu, conforme se vê às fls. 247 do 

Proc. Lic. 130/2017, compra esta no valor de R$ 1.671.510,17. 

 Importantíssimo apontar para um fato no mínimo curioso, qual 

seja: que às fls. 128, do Processo ADR25 4973.2017, há uma 

correspondência da empresa VALE DAS LETRAS EDITORA que informa à 

Secretaria de Educação que fez a substituição dos livros 

esgotados por outros.  

 

 

Ora, mas para que mesmo servia a dita carta de 

corresponsabilidade? Não era para garantir, por meio da editora, 

que os títulos licitados seriam todos entregues? Por estas e 

outras que não há dúvidas que há indícios de direcionamento, 

acarretando na falta de competitividade e com isto sobrepreço. 

http://www.canoinhas.sc.gov.br/
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 Observa-se o contido no relatório da CGE nos autos SEF 

7400/2019 (a partir da pág. 609 do arquivo em PDF) que às fls. 9 

de 60 da Informação CGE n.º 65/19, juntado ao SEF 7400/2019: 

 

Constatou-se, prime facie, que de 15 editais de 

licitação, 10 apresentaram cláusulas com a 

exigência de “termo de corresponsabilidade” 

(conforme gráfico 4 e Tabela 7), fato que chamou 

a atenção desta auditoria, pois acabou 

restringindo a competição, afastando prováveis 

interessadas e direcionando as licitações para 

determinadas empresas, concentrando os contratos 

nas empresas NXT Challenger Ltda, Editora 

Divulgação Cultural e Projeto Cultural ME. 

 

Na continuidade do relatório, na página seguinte afirmam: 

 

A auditoria identificou um ponto em comum nesses 

editais, qual seja, a inserção da exigência de 

apresentação de carta de corresponsabilidade por 

parte dos fornecedores...  

A tabela 7 a seguir, reúne todos os textos 

encontrados nos editais e a autoridade que 

assinou esses editais, onde se percebe a 

identidade de textos encontrados, fato que pode 

evidenciar um prévio arranjo no sentido de 

beneficiar determinadas empresas, afastando 

outras possíveis interessadas. 

 

 Para além do já informado, em relação ao município de 

Canoinhas temos os depoimentos de ADILSON FERNANDO RIBEIRO, que 

assim relatou: 

 

Lembra que esse tinha uma carta de 

corresponsabilidade, na concorrência não teve 

questionamento (04’20”) 

No pregão teve um questionamento quanto à carta 

de corresponsabilidade, aí eu, o Marciano e a 

Marina Haag achamos melhor tirar. Respondemos a 

impugnação, montamos a minuta alterada, foi ao 
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jurídico, ao prefeito, e a doutora Mariana 

assinou colocando uma observação que não 

concordava, uma vez que já havia se manifestado 

contra anteriormente. O prefeito fez um documento 

e colocou a justificativa dele e que deveria ter 

aquele documento mesmo e então fizemos o edital 

conforme o prefeito solicitou (5’30”) 

 

  MARCIANO FERNANDO RIBEIRO, que também trabalhava no setor 

de licitação, completa: 

 

A anormalidade foi a impugnação (falando sobre a 

carta de corresponsabilidade (12’27”) 

O prefeito chamou o Ricardo e mandou constar o 

documento (exigência da carta de 

corresponsabilidade) (13’34”) 

Que está na prefeitura desde 2014 e este foi o 

único processo que não seguiu a recomendação da 

comissão e do jurídico (18’55”) 

 

 Não há a menor dúvida da conduta peculiar do então prefeito, 

Sr. Gilberto dos Passos, uma vez que apresentou despacho não 

acatando a retirada da carta de Corresponsabilidade, e explica-

se o porquê: 

 A informação CGE n. 065/2019, constante nos autos da SEF 

7400/2019, constatou o erro grosseiro do então prefeito, segue: 

 

Entretanto, por decisão monocrática, o prefeito 

municipal discordou parcialmente da decisão do 

pregoeiro (Anexo VI), mandando restabelecer a 

exigência editalícia, considerada pelo 

impugnante como restritiva de competição. (fls 

27/60 da informação CGE 0065/2019 e 635 do 

arquivo em PDF nos Autos da SEF 7400/2019) 

 

 Para além disso fez consulta da jurisprudência apresentada 

como fundamentação ao despacho que determinou a volta da carta 

de corresponsabilidade e observou que não tinham relação com o 

que estava se afirmando, ou seja, não havia motivação válida. Em 

relação à Apelação Cível, n. 5018007-26.2012.404.7100/RS: 

http://www.canoinhas.sc.gov.br/
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Porém, ao se consultar o inteiro teor do acórdão, 

resta claro que a decisão analisou edital de 

licitação que já não era mais passível de 

impugnação perante órgão licitante (fls 27/60 da 

informação CGE 0065/2019 e 635 do arquivo em PDF). 

(...) A jurisprudência acima utilizada pela 

autoridade municipal como razão de decidir não 

tem pertinência temática com o caso em análise... 

(fls 29/60 da informação CGE 0065/2019 e 637 do 

arquivo em PDF, nos autos da SEF 7400/2019) 

 

 E também em relação a citação do acórdão do Tribunal de 

Contas da União n. 1805/2015 – TCU:  

  

Entretanto ao se consultar o inteiro teor do 

referido acórdão (Anexo IX), percebe-se que a 

citação acima NÃO É DE AUTORIA DO RELATOR, mas 

sim de trecho da resposta que o auditado envio 

em sua defesa àquela Corte de Contas Federal, 

tendo, entretanto, o relator do acórdão 

discordado totalmente da tese de defesa 

apresentada  pelo auditado... (fls 29/60 da 

informação CGE 0065/2019 e 637 do arquivo em PDF) 

  

 Assim, a restrição de participantes por meio de fixação de 

exigências editalícias, levam a crer que a aquisição de tais 

objetos pode ter sido ‘direcionada’ e isso, sem a menor sombra 

de dúvida eleva o preço e pode ser causa de 

sobrepreço/superfaturamento, ainda que esta CPI não possa 

mensurar o quanto. 

 Não há dúvidas que o Sr. Gilberto dos Passos, então prefeito 

do município de Canoinhas, tem de explicar as razões de tal 

despacho, diante dos apontamentos acima apresentados, 

principalmente quem lhe orientou a fazer tal documento e o porquê 

de ter utilizado fundamentação não cabível ao caso. 

 

 

5.2. INDÍCIOS DE ENTREGA DAS OBRAS 
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Desde já é importante destacar que há divergência do 

entendimento em relação às conclusões da Controlodaria-Geral do 

Estado de Santa Catarina. 

 

5.2.1. DAS OBRIGAÇÕES DO CONVÊNIO 2017TR001100 

 

As obrigações do CONCEDENTE – ESTADO DE SANTA CATARINA, 

constavam na cláusula Quinta do contrato de convênio 2017TR001100, 

entre elas: 

 

III. acompanhar e fiscalizar a execução do 

Convênio por meio de visitas in loco e fotos 

registrando todas as ações no Módulo de 

Transferências do SIGEF;  

IV. Emitir Laudo Técnico de Supervisão assinado 

por profissional habilitado, a cada medição, bem 

como incluir fotos da obra executada no Módulo 

do Transferências do SIGEF; 

V. Analisar as prestações de contas parciais no 

prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de 

entrega das contas conforme norma aplicável; 

VI. Realizar visitas in loco para verificar se a 

finalidade pactuada foi atingida, e adotar demais 

providências administrativas... 

 

Apenas tratar-se-á sobre o questionamento sobre a entrega 

ou a não entrega das obras advindas por meio do convênio 

2017TR001100.  

Foi nomeada comissão pela ADR de Canoinhas para que 

acompanhasse e aferisse a entrega das obras licitadas e se 

estavam de acordo. Que era composta pelos servidores Maria Celina 

Muraro – Matrícula 276809-7-03, Antonio Roberto Robles – 

Matrícula 174296-5-1 e Erivelton Corrêa de Melo – Matrícula 

351332-7-03. 

Aloísio Francisco Salvatti, então Secretário da ADR 

Canoinhas, assim relatou quando foi ouvido: 

Foi montada uma comissão, inclusive publicada em 

diário oficial (11’45”) 
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A comissão foi comunicada também pessoalmente e 

a Celina era a Gerente de Educação, inclusive 

coloquei pessoas da área (24’10”) 

Fez a cobrança para a comissão da certificação 

sobre de entrega (26’50”) 

Foi nomeada a Celina como presidente da comissão 

e ela foi orientada a fazer, a gente colocou 

pessoas formadas e precisa que alguém verificasse 

a quantidade e a qualidade dos livros (36’35”) 

 

E servidores desta Comissão do Estado foram ouvidos pela 

Comissão Parlamentar de Inquérito e assim disseram: 

 

ANTONIO ROBERTO ROBLES 

 

Fui convocado para o recebimento dos livros e 

conferir de acordo com a quantidade. Cada um 

responsável por um lote (6’10”) 

Tinha funcionários da prefeitura também (11’40”) 

Fechou a quantidade (16’55”) 

A conferência foi feita muito a sério quanto à 

quantidade (29’50”) 

Nunca ninguém questionou (31’00) 

 

ERIVELTON CORRÊA DE MELO 

 

Fui eu, a gerente de educação e o Sr. Antonio 

Roberto Robles, fizemos a conferência de uma 

listagem que passaram para a gente. A gente 

conferiu as caixas também com a listagem que 

entregaram (5’30”) 

Eu ficava com uma relação do que deveria ter de 

cada título e quem ia conferindo nas caixas era 

o Luiz Fernando (11’36”) 

Tinha uma lista só e íamos trocando de mão 

conforme o serviço ia sendo feito. Por fim a 

última pessoa que ficou com a lista foi a Celina 

e ela ia falando e nós íamos conferindo as caixas. 

Por amostragem, mas as caixas estavam abertas, 

as caixas estavam cheias (15’40”)  
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Não receberam orientação de como deveria ser 

feita a conferência (18’30”) 

Teve assinatura da lista dos livros (19’10”) 

Os materiais que estavam na lista, estavam todos, 

pelo menos os que estavam na lista (19’40”) 

A conferência foi feita por uma lista e não por 

uma nota fiscal (20’30”) 

Realizamos o que foi designado (24’30”)  

A conferência foi assinada no dia (29’30”) 

 

MARIA CELINA MURARO – Matrícula 276809-7-03,  

 

Foram no Alzirinha junto com o professor Mauro, 

da prefeitura (3’55”) 

Josiane Hauffe que dizia ‘tem que ir’ (6’26”) 

Foi averiguado e não contado (9’45”) 

 

 Para além das informações trazidas por suas oitivas, os 

referidos membros apresentaram parecer confirmando a entrega 

efetiva dos livros da Editora NXT CHALLENGER LTDA, onde atestaram: 

 

como o referido convênio se destina a aquisição 

de livros de literatura, infantil, didáticos e 

pedagógicos houve visita técnica da comissão de 

acompanhamento, fiscalização in loco, 

verificação e execução do objeto da comissão 

nomeada pela portaria 48/2017.  

Na visita foi constatada que a qualidade e 

quantidade dos livros conferidos estavam de 

acordo com os itens licitados. 

 

 No mesmo sentido em relação à empresa PROJETO CULTURAL LTDA, 

mas fez as ressalvas, no seguinte sentido 

 

A empresa Projeto Cultural Ltda ME, ganhadora da 

licitação de 65 kits de livros, os quais foram 

entregues e não cumpriram o que foi estabelecido 

na licitação. A empresa foi notificada e se 

propôs a trocar os Kits sendo que 38 kits estão 

de acordo com a licitação e outros 27 kits são 
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de melhor qualidade, pelo fato de que os Kits da 

licitação encontram-se esgotados... 

Na visita observou-se que a qualidade dos livros 

a serem substituídos é superior aos kits 

originalmente licitados. 

Segue anexo lista dos kits substituídos, sem 

prejuízo de conteúdo e qualidade. 

Assim esta insigne comissão aprova a substituição 

dos kits. 

 

 O Estado, portanto, estava presente na conferência da 

entrega dos bens, como era sua obrigação contratual e 

atestou/garantiu que houve a efetiva entrega do material, com 

alguns ajustes que foram justificados e portanto, não há como o 

próprio Estado – por outro órgão - imputar a não entrega dos 

livros. 

 Sobre as prestações de contas e auditorias tanto da CGE 

quando do Controle Interno do Município serão tratadas adiante, 

em itens específicos. 

  

 

5.2.2. DOS MEMBROS DO MUNICÍPIO QUE ATESTARAM A ENTREGA 

 

Conforme relatório da CGE soou estranho que o então 

Secretário de Educação do Município de Canoinhas tenha assinado 

as notas. 

No entanto há, de acordo com o que esta CPI apurou, relatos 

de que houve a conferência da entrega efetiva dos bens, lembrando 

que os próprios membros da comissão estatual relataram que havia 

funcionários da prefeitura na conferência da entrega do material.  

Passa-se á analise dos depoimentos. 

 

EDSON MAURO JUNGLES (1.ªoitiva) 

 

Confirma que ele e o Luiz fizeram a conferência 

(5’45”) 

Confirma que a comissão (do Estado) conferiu e 

fez o registro (8’10”) 

A Projeto Cultural que trocou (os livros) (16’20”) 
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Assinaram os canhotos (20’40”) 

Todos confirmaram o recebimento (23’50”) 

 

Em sua segunda oitiva EDSON MAURO JUNGLES assim relatou: 

 

Que conferiram o máximo possível tanto que levou 

um bom tempo (19’20”) 

Nós abrimos bastante caixas pela quantidade que 

era (19’55”) 

Abrir todas era impossível (20’05”) 

É impossível conferir tudo, a não ser que se 

tivesse uma equipe (20’20”) 

Que para a conferência utilizou a nota fiscal e 

listagem da licitação (21’15”) 

Que na listagem da licitação foi dado ‘OK’ e este 

documento não foi repassado para a prestação de 

contas e não sabe o que foi feito com ele (21’30”)  

Tinha caixas que eram da família (39’30”) 

Que informou por onde o caminhão veio para 

descarregar (demonstrando que realmente estava 

presente no momento da entrega) 42’40” 

A caixa tinha o total, o título, designação... 

abrimos algumas caixas, contamos, tinha 50? Tinha 

50, tinha quebra, tinha 20? Tinha 20 (56’35”) 

Garante que informou ao secretário que os livros 

estavam conferidos (em relação à entrega). 

Conferimos da nossa forma, não sei se é a forma 

correta, mas fizemos (1h 02’10”) 

Afirma que o pessoal do Estado foi conferir (1h 

03’10”) 

 

 LUIZ FERNANDO DA CRUZ VIEIRA MAGALHÃES: 

    

Diz que auxiliava o Mauro e o Osmar (04’00”) 

Que ele e o Mauro quem fizeram o recebimento 

(05’00”) 

Que ficou uma reserva (de livros) no Alzirinha 

(06’40”) 

A conferência foi realizada por lote e por caixa 

e usaram a nota fiscal da empresa mais o edital 

http://www.canoinhas.sc.gov.br/


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CANOINHAS 

 Legislativo aberto à Comunidade        

 

 

Rua 3 de Maio, 150 – Canoinhas/SC – CEP: 89460-000 – Fone/Fax: (47) 3622-3396/3622-4478 

                      www.canoinhas.sc.leg.br                                  

 

26 

 

(09’55”) 

Afirma, com certeza, que o que constava na nota 

fiscal foi descarregado e entregue (13’22”) 

No momento da troca (de livros) o pessoal do 

Estado estava junto para atestar a verificação 

dos itens (14’45”) 

A comissão atestou a substituição e a entrega 

(24’45”) 

Afirma que ele não assinou a nota fiscal e nenhum 

parecer (25’18”) 

A comissão (do Estado) fez a conferência (27’20”) 

Todos os lotes foram entregues (34’50”) 

Afirma que foi ele quem fez o registro 

fotográfico (39’50”) 

Tem certeza que quem certificou foi o Mauro 

(46’00”) 

Alguém do Setor de Convênios solicitou para ser 

feito o registro fotográfico (47’20”).  

 

Com o todo o respeito a eventuais conclusões diversas, mas 

fica difícil de acreditar que todos estes servidores de carreira, 

tanto os do município quando os do Estado de Santa Catarina, 

mentiriam a respeito da entrega.  

Lembrando que foram eles que estavam presentes no momento 

da entrega, quando é o momento correto de se aferir a quantidade 

entregue.  

Ainda que haja auditorias, tanto pela CGE quanto pelo 

Município de Canoinhas, estas foram realizadas anos após a 

entrega e só por isso carecem de maiores créditos, no entanto 

não foram irrelevantes tais levantamentos, uma vez que apontaram 

falhas de procedimento, tanto do Estado de Santa Catarina e 

principalmente do Município de Canoinhas, que também serão 

objetos de análise adiante. 

Cumpre ainda destacar que houve a visitação à escola 

Alzirinha por esta comissão e foi possível observar que ainda 

hoje, passados mais de 4 anos e meio da data das entregas, há 

livros armazenados na escola sem destinação. 

Livros estes que, de acordo com RUI CARLOS CESÁRIO PEREIRA 

– auditor da CGE, provavelmente não foram contados, uma vez que 

ao ser questionado se sabia que existiam ainda livros para 

http://www.canoinhas.sc.gov.br/


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CANOINHAS 

 Legislativo aberto à Comunidade        

 

 

Rua 3 de Maio, 150 – Canoinhas/SC – CEP: 89460-000 – Fone/Fax: (47) 3622-3396/3622-4478 

                      www.canoinhas.sc.leg.br                                  

 

27 

 

distribuição em uma sala específica no Alzirinha disse: 

 

Não me informaram que existia esta sala e 

deveriam ter informado quando eu fui fazer a 

visita e posteriormente quando foi solicitado 

formalmente para que eles informassem quantos 

livros estavam naquele local. (13’47”) 

 

 De acordo com o já afirmado, a análise sobre as auditorias 

será objeto de item próprio, mas já se pode concluir que há mais 

do que indícios de que houve a entrega efetiva dos objetos 

licitados. 

 

 

6. DAS AUDITORIAS 

 

A fiscalização dos atos públicos é essencial. As auditorias 

realizadas, tanto pela CGE e pelo Município de Canoinhas foram 

essenciais para o trabalho desta comissão, vez que munidas de 

muitas informações relevantes e que trouxeram luz às várias 

falhas de procedimento que, no caso da CGE vai desde a fase da 

elaboração do convênio, passando por vários outros municípios e 

culminando na contagem para a verificação da entrega ou não dos 

objetos.  

A auditoria do município tão somente foi realizada com o 

fim da contagem de todos os livros ainda existentes nas unidades 

escolares. Portanto estavam à disposição e pertenciam ao 

Município de Canoinhas.  

No entanto ambas carecem de maior crédito justamente diante 

do lapso temporal considerável entre data da efetiva entrega e 

as datas da realização das respectivas auditorias e contagem, o 

que foi considerado para as presentes conclusões constantes neste 

relatório da CPI.  

 

 

6.1. DA AUDITORIA REALIZADA PELA CGE 
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Preciso informar que justamente com base num relatório da 

Controladoria-Geral do Estado de Santa Catarina que foi dado o 

início ao pedido de abertura desta Comissão Parlamentar de In-

quérito e hoje se vê que foi a referida CPI importantíssima para 

compreender a maneira que não estava adequadamente organizada, 

tanto a esfera administrativa municipal quanto na estadual, em 

relação ao cumprimento de convênios entre estes entes federados. 

E já se pode concluir que há indícios de que o controle, prin-

cipalmente na execução, foi deixado de lado. 

 A CGE analisou não só o município de Canoinhas, mas todos 

aqueles que também receberam valores em convênios com objeto 

idêntico. Isso foi importantíssimo para saber que o município de 

Canoinhas provavelmente, diante da conduta de seus gestores, 

parece ter seguido orientações duvidosas vinda ‘de cima’, diante 

de um sem número de ‘coincidências’ 

 Para tal mais uma vez há a necessidade de apontar o contido 

na Informação CGE n. 065/19, juntada nos autos SEF 7400/2019, a 

partir das fls. 609 do PDF. O referido documento possui 60 páginas 

e é estarrecedor, vejamos alguns pontos (será, a partir de agora, 

indicado o número da página do referido documento)  

  

As irregularidades apontadas nesta Informação 

indicam indícios de fraude licitatória 

estruturada e necessitam de aprofundamento das 

investigações 

... durante os trabalhos de monitoramento das 

prestações de contas de recursos transferidos aos 

Municípios constatou indícios de irregularidades 

destas prestações de contas 

... constataram-se indícios de que empresas 

contratadas pelos Município beneficiados pelos 

recursos transferidos, frustraram o caráter 

competitivo das licitações (p. 1) 

 

 Como já informado acima, 11 municípios estão sendo 

investigados, envolvendo a quantia de mais de R$ 16.000.000,00 

(dezesseis milhões de reais) e justamente por ter competência 

estadual acabaram apontando várias ‘coincidências’, desde o 

edital, com a exigências de documentos que diminuem (ou anulam) 
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o caráter competitivo das licitações. 

 A seguinte Informação n. 65/19 ainda apontou em seu item 

2.3.1. Cerceamento da ampla concorrência por inserção de cláusula 

restritiva: 

 

O cerceamento da ampla concorrência ocorre, nesse 

caso, quando determinado fornecedor, não sendo 

detentor dos direitos autorais dos livros, 

consegue junto à editora o direito de 

exclusividade de fornecimento, que se 

operacionaliza por meio de apresentação da citada 

carta ou termo de corresponsabilidade (p. 13). 

  

 Aqui o fato curioso é que os editais de vários municípios 

possuem a ‘coincidência’ do texto idêntico, conforme apresentado 

na tabela 7, da referida Informação 65/19, (p. 09 a 13).  

 Novamente tratou sobre o sobrepreço (2.3.4. diante da 

cláusula restritiva de participação nos certames e, por fim, 

trouxe apontamentos a cada município, cabendo a esta Comissão 

Parlamentar de Inquérito tratar apenas do município de Canoinhas 

(p. 18-20) (item  2.3.5  p. 25-34) -  diante de sua competência. 

 E no item 2.3.2. (p. 15-16) (ainda que fora da ordem da 

Informação 65/19 assim se entende mais coerente com o que se 

apresentará adiante) trouxe a referida informação CGE 65/19, 

indícios de relacionamento entre empresas (conluio), voltando ao 

assunto no item 2.6. (p. 38 em diante). 

 E na conclusão do referido trabalho (p. 59 da Informação 

CGE 65/19): 

 

Em razão do exposto, conclui-se que há indícios 

de fraude licitatória estruturada em detrimento 

do patrimônio público estatual e dos princípios 

que norteiam as aquisições públicas, praticadas 

mediante a inserção de cláusulas editalícias que 

direcionam a maioria das licitações dos convênios 

analisado nesta Informação, aquisição com 

sobrepreço, entrega parcial dos objetos 

licitados e de operações comerciais suspeitas, 

com possível obtenção de vantagem econômica 

indevida...  
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 Em se tratando do contexto canoinhense os auditores vieram 

ao município e buscaram realizar um levantamento da quantidade 

dos livros (todos os itens adquiridos diante do convênio 

2017TR001100) fazendo uma análise por amostragem, uma vez que 

foram em algumas escolas apenas e não procederam a contagem de 

obra por obra, bem como depois solicitou informações de todas as 

unidades escolares sobre a quantidade de livros que ainda havia, 

mas já decorridos cerca de 02 anos.  

Temos como exemplo o contido no relatório da CGE, em relação 

às fls. 104/106, em relação à EBM ALZIRINHA DA SILVA CORREA, onde 

o questionamento era “quantidade de livros localizados na unidade 

escolar”, sendo que tais informações foram prestadas pela Sra. 

Marilda Aparecida Dranka – Diretora à época e também ouvida por 

esta CPI. 

Faz-se indicação de que a referida unidade de ensino serviu 

e ainda serve como depósito dos livros oriundos da compra 

decorrente do convênio 20017TR001100, fato que como já afirmado, 

era de desconhecimento por parte do Auditor da CGE, Rui Carlos 

Cesário Pereira, mas que deve ser repetido: 

 

Não me informaram que existia esta sala e 

deveriam ter informado quando eu fui fazer a 

visita e posteriormente quando foi solicitado 

formalmente para que eles informassem quantos 

livros estavam naquele local.  

 

Além do mais o Programa de Auditoria n. 007/19 (fls. 02-03 

– autos CGE 382/2020), quando dos procedimentos a serem 

realizados informou que uma dos itens seria “apuração 

complementar mediante ida a campo para aprofundamento das causas 

(vistorias, entrevistas e requisição de documentos) ”. 

Ainda no relatório da CGE, junto aos autos CGE 382/2020, há, 

no Quadro 3, – Diferenças identificadas entre o quantitativo pago 

e o informado pelas Unidades Escolares referentes às coleções, 

coleções estas que não tinham identificação dos títulos 

adquiridos. 

  Ocorre que não há, com o devido respeito, como estar ausente 

números fracionados de coleções (podendo, no entanto, restar 

ausência de livros dentro das coleções). Note, como seria 
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possível faltar 21,292 unidades de uma coleção chamada PROJETO 

FUTUROS LEITORES? e da mesma maneira não seria possível a 

multiplicação de números com frações em relação ao número de 

coleções, sendo o dano ao erário apresentado de maneira errônea, 

conforme o quadro 3 do referido relatório. 

 Em relação à entrega dos produtos, certificada pelo então 

secretário de educação do munícipio, o relatório da auditoria 

assim dispôs: 

 

No que diz respeito à certificação da entrega de 

produtos na nota fiscal apresentada ao município 

de Canoinhas, identificou-se que a declaração foi 

firmada pelo Secretário Municipal da Educação, 

situação bastante incomum visto ser improvável 

que a atividade de conferência tenha sido 

realizada pelo mesmo. 

Com o objetivo de esclarecer o fato, foi 

realizada entrevista com o secretário da educação 

do município de Canoinhas, sendo que o mesmo 

informou no sentido de que o recebimento foi 

atestado na nota fiscal sem a conferência pelo 

mesmo, em razão de confiança nos servidores. 

Diante da falta de evidência de verificação da 

efetiva entrega, foi solicitado ao secretário os 

documentos comprobatórios da conferência, sendo 

que este solicitou os documentos a outro servidor. 

Decorrido vários minutos, o servidor ao qual foi 

solicitada a busca retornou sem apresentar os 

documentos solicitados, e sugeriu que poderiam 

emitir documento atestando a entrega. Em resposta, 

foi informado que somente seriam considerados 

documentos elaborados à época.   

  

Cumpre esclarecer que o método de contagem por terceiros é 

o mesmo utilizado pelo então secretário de educação. Sr. Osmar 

Oleskovicz, que designou servidores de sua confiança para o re-

cebimento dos livros. No caso de Secretário à época foi realmente 

demonstrada a falta de controle e de documentos essências para a 

garantia das afirmações mas que diante das provas produzidas por 

esta CPI, serviram para comprovar (ou ao menos indicar) a entrega 
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dos objetos licitados, adquiridos por meio de recursos do con-

vênio 2017TR001100 

Importante também é o relato da Sra. MARILDA APARECIDA 

DRANKA, então diretora do Alzirinha quando do recebimento dos 

materiais. 

 

O pessoal da Secretaria, Mauro e Luiz, solicitou 

que quando chegasse os caminhões era para avisá-

los. E já após a chegada da primeira entrega a 

Comissão do Estado chegou. Falaram que foram con-

ferir os livros (6’00”) 

Confirma que os Auditores fizeram a contagem ape-

nas do que pertencia ao Alzirinha (13’10”) 

Que o pessoal (da CGE) ficou meia manhã até con-

tar todos os livros (22’10”) 

 

Importantíssimo destacar que acima, de acordo com o relato 

dos servidores estatuais e municipais, houve a conferência dos 

livros, in loco. E, para evitar repetições, remete-se ao contigo 

nos itens 5.2.1. e 5.2.2. deste relatório. 

 

 

6.1.1. DA LISTA SUBSTITUÍDA E NÃO CONSIDERADA PELA AUDITORIA 

DA CGE - CERTIFICADA PELA COMISSÃO DO ESTADO 

 

Pelo que se percebe na análise da documentação apresentada 

pela CGE bem como de suas considerações, é importante destacar 

que houve a substituição de títulos esgotados, conforme relatório 

apresentado às fls. 128, nos autos ADR25 4973/2017 e também às 

fls.  217 indicada ao rodapé ou 219 do PDF, nos autos CGE 382/2020, 

inclusive certificada a substituição por servidores do Estado.  

Desta forma, em análise da lista apresentada pela CGE por 

meio de arquivo de extensão .xlsx, que foi encaminhado por e-

mail, pode se verificar a inexistência dos títulos que vieram em 

substituição daqueles originalmente adquiridos.  

No entender desta relatoria, se trata de um pequeno equívoco 

diante da quantidade de informações a que se teve acesso o que 

não desmerece em nada o brilhante trabalho realizado pela CGE e 

seus auditores. 
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6.2. DA AUDITORIA RALIZADA PELO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 

 

 

 Para além disto é importando reconhecer o trabalho realizado 

pelo Controle Interno do Município de Canoinhas, por meio da 

Auditoria Interna n. 08/2020, determinada pela portaria n. 

1.258/2020, de 25.08.2020.  

 No referido trabalho, de acordo com oitiva da Sra. Camila 

Machado dos Santos Melo, os servidores que compunham a referida 

comissão, contaram todos os exemplares, em todas as escolas, não 

sendo elaborada contagem por terceiros, portanto. 

 De acordo com a contagem, conforme o item 3.1. da Auditoria 

Interna n. 08/2020 (Anexo V desta CPI), foram encontrados ao todo 

a quantia de 51.757 livros, apontando, de acordo com as 

informações colhidas pelo processo licitatória a falta de cerca 

de 7.000 livros, após o período de quase 03 (três) anos da efetiva 

entrega. 

 O relatório da Auditoria interna (Anexo V desta CPI) é bem 

completo, contento planilhas de obras encontradas por unidade de 

ensino (fls. 017 a 041) e também com registro fotográfico do 

trabalho (fls. 139 a 192), é, sem sombra de dúvida o trabalho 

mais minucioso neste sentido. 

 No entanto sofre do mesmo problema da auditoria realizada 

pela Controladoria-Geral do Estado, o longo decurso de tempo 

entre a entrega (afirmada nas notas) e a respectiva auditoria 

municipal, cerca de 03 anos após a entrega dos livros. 

 Voltando ao trabalho da Auditoria realizada pelo Município 

de Canoinhas, foram contados 51.757 livros. 

 Note que fica comprometido a apuração de quantos exemplares 

estavam ausentes, ainda que haja número apresentado pela CGE e 

também pela Auditoria Interna do Município. 

 Explica-se: coleções com determinado número de livros não 

podem ser, como já informado, consideradas ausências quando da 

falta de alguns exemplares ou de alguns itens pertencentes à 

determinada coleção. Assim a contagem deveria ser feita, ainda 

que pudesse também ocorrer equívocos, por coleções e não por 

todos os itens constantes nelas, vez que eram dos mais diversos, 
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algumas com CD’s/DVD’s, livros, livros guia, outras com cartazes, 

outras com Tapete de EVA com 36 peças.  Note que se estiver 

faltando uma peça deste tapete não pode ser considerado que não 

houve a entrega do item investigado. 

 Para piorar eventuais conferências, houve, como apontado, 

troca de exemplares – conforme fls. 128, ADR25 4973/2017, o que 

dificulta ainda mais a análise. 

 Além disto, trataremos da realidade e não poderíamos 

imaginar que aqueles que fossem conferir a entrega abririam todas 

as unidades das coleções, confeririam cada um dos itens, 

verificar se faltaria alguma página, etc.  Imagina-se que há uma 

contagem por unidade de coleções – se havia determinado número 

de estantes em formato de urso e livros a ela pertencentes (sem 

que fosse realizada a contagem das 265 unidades de cada estante). 

 Pode até parecer singelo o exemplo, mas é como imaginar a 

compra de determinada quantia de folhas de papel A4, em resmas 

de 500 folhas e abrir, uma a uma, para saber se cada resma de 

papel realmente possui 500 folhas. Geralmente se faz por contagem 

de quantas unidades de resmas de 500 folhas há em cada caixa e 

depois há a multiplicação de tais unidades pelo número de caixas. 

 Não há, no entanto, dúvidas de que há muitos problemas na 

aquisição destes materiais pedagógicos, mas não há como concluir 

que não houve a entrega dos livros na data indicada nas notas 

fiscais e nem concluir quantas unidades de cada obra não foram 

entregues, mesmo que se considerarmos as auditorias realizadas 

após mais de 02 anos. 

 De acordo com a portaria n. 1258/2020, do município de 

Canoinhas foram nomeadas as seguintes servidoras para 

participarem da auditoria: Solange Stelzner; Flávia Lúcia Haensch 

Sorg; Juceres Maria Wiese Roeder; Elcia Paraecida Chimangosewski 

Gavieski; Mayara Rohrbacher Sakr e Camila Machado dos Santos Melo. 

 Em seus depoimentos perante esta CPI as servidoras assim 

relataram: 

 

 SOLANGE STELZNER 

 

Que alguns livros não estavam nas escolas, nos 

CEI’s, relata que alguns responsáveis pelas 

bibliotecas falam que tinham empréstimos de 

livros (7’40”) 
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Alguns volumes sobraram e foram deixados 

separados lá no Alzirinha (13’20”) 

Eu achei que a compra foi muito grande, foi 

exagerada (14’40”) 

 

 FLÁVIA LÚCIA HAENSCH SORG 

 

Em algumas escolas teve falta. Mas as diretoras 

justificavam que em virtude da pandemia alguns 

alunos levaram para casas. Alguns livros eram 

consumíveis, alguns livros eram dos pais (11’48”) 

A contagem foi feita livro por livro (17’30”) 

 

 JUCERES MARIA WIESE ROEDER 

 

Começamos pela escola Alzirinha e lembro que 

tinha muitas escolas que ainda não tinham pego 

os livros lá. Tinham caixas ainda fechadas lá. 

Mas nós contamos os livros da escola Alzirinha 

(6’22”) 

Tinha algumas caixas – eram do interior – estavam 

retirando, levando quando a gente começou a 

contagem isso lá em 2020 (12’50”) 

Relatos de que foram emprestados para alguns 

alunos (15’05” e 20’00”). 

] 

 

ELCIA PARAECIDA CHIMANGOSEWSKI GAVIESKI 

 

Trabalho bem realizado, teve escola que ficaram 

02 horas, teve escola que ficaram 4 horas (6’20”) 

Não foi uma coisa exorbitante, verbalmente os 

diretores ou quem estava ali colocavam que o que 

estava faltando seriam os consumíveis e/ou 

empréstimos para alunos (07’50”) 

Tanto que na escola Alzirinha ainda tinha 

bastante livros para distribuir para as demais 

escolas e a falta era devido a este material, que 

estava no Alzirinha numa sala fechada (11’25”) 

Tinha muitos materiais ainda embalados nas 
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escolas, já nos CEI’s estavam bem usados (12’16”) 

Que informa também sobre alguns livros diante da 

deterioração. E isto é conhecimento básico de 

educação infantil, depois de 02 anos é natural 

que não estejam todos (16’50”) 

Que souberam pelo diretor que ainda havia caixas 

no Alzirinha que não pertenciam a ele (19’05”) 

Fala que a Camila questionava quando estava 

faltando muito (cita a Fartura) onde foi dito ‘só 

isso vocês tem?’ Aí foram nas salas e trouxeram 

mais e isso pode ter acontecido em outras escolas 

(23’10”) 

Lembra que eram caixas e caixa que ainda não 

tinham sido distribuídas (25’45”) 

 

MAYARA ROHRBACHER SAKR 

 

Todas as escolas se manifestaram que receberam 

(os livros) e algumas justificam a falta  (9’20”) 

 

E por fim, ouvida a Sra. CAMILA MACHADO DOS SANTOS MELO, 

que é controladora interna do município de Canoinhas/SC: 

 

Toda a prestação de contas é no setor de 

prestação de contas é com a Valéria. (06’10”) 

Quem solicitou a auditoria interna foi o prefeito 

e emitiu uma portaria (14’38”) 

Que foram nas 40 escolas e contaram livro por 

livro (15’42”) 

Que tinha muitos livros com os pais, com os 

professores e a auditoria foi feita em 2020 

(17’29”).  

Se basearam no termo de referência (da licitação) 

e o que foi mandado para as escolas e os diretores 

relataram que havia livros com pais e professores. 

(18’40”) 

Nesta falta de livros pode ter acontecido de os 

diretores não terem encontrado todos os livros 

para deixar à disposição da comissão de auditoria 

para a contagem. (34’52”)  
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Nenhum órgão, antes da CPI, havia solicitado 

informações a respeito da auditoria que eu 

realizei (53’00”) 

 

 Além das informações trazidas durante a instrução do 

processo da CPI por meio das oitivas das servidoras que fizeram 

parte da comissão de Auditoria Interna n. 008/2020, foi 

apresentada toda a documentação referente à referida auditoria, 

constando registros escritos, fotográficos, que estão constantes 

no Anexo 05. 

 Ainda que tenha havido resposta à auditoria interna do 

Município de Canoinhas, uma vez que a Secretaria de Educação do 

Município informou, em 30.11.2020, por meio do ofício n. 

136/SME/2020, que “ENFATIZAMOS QUE TODOS OS EMPRÉSTIMOS SE 

ENCONTRAM REGISTRADOS EM SUA RESPECTIVA UNIDADE EDUCACIONAL” 

(Anexo V da CPI– fls 196 e 197), no entanto não encontra 

documentação capaz de comprová-la em sua totalidade. O referido 

ofício foi assinado pela então Secretária de Educação, Sra. 

Rosemari Schiessl dos Passos. 

Em análise por esta comissão foi possível perceber que há 

livros consumíveis, ainda mais aqueles indicados à primeira 

infância, alguns até com indicação para recortar e colar, como 

registrado em imagens quando da visitação pela CPI em algumas 

unidades de ensino do Município de Canoinhas (imagens de fls. 

564-566) 

 Além disto há livros que são indicados aos pais, professores 

e também aos próprios alunos, o que restou inclusive relatado na 

Auditoria da Controladoria Geral do Estado. Cumpre ressaltar, no 

entanto, a falta de controle de tais exemplares, tanto pela 

Secretaria de Educação, pelas unidades escolares e pela falta de 

pessoal específico para o controle das bibliotecas.  

Estranhamente, mesmo passados mais de 04 anos da entrega dos 

livros, há ainda livros intactos/embalados nas prateleiras das 

bibliotecas vistoriadas por esta comissão. 

 Em relação à Auditoria Interna há também alguns pormenores, 

pequenas divergências de dados, mas nada que possa comprometer o 

trabalho. Porém, como já informado, padece do comprometimento 

temporal, vez que realizado quase 03 anos após a entrega das 

obras. 

 Nunca é demais destacar, ainda, que servidores estáveis do 
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Município de Canoinhas e do Estado de Santa Catarina atestaram a 

entrega. 

  

 

7. DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS E DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA 

 

O convênio 2017TR001100 firmado entre Estado de Santa 

Catarina e município de Canoinhas ainda não estava finalizado, 

pois havia a necessidade da apresentação da prestação de contas 

pelo Município à ADR Canoinhas.  

Os recursos já haviam sido liberados e gastos na aquisição 

dos bens indicados no referido convênio, já havia sido conferidas 

as entregas por servidores do Estado e também do Município, sendo 

que a prestação de contas é o momento da justificar e comprovar 

tudo o que foi assumido no contrato de convênio. 

Ocorre que no momento da apresentação de prestação de contas 

consolidada, a final, a ADR Canoinhas já não mais estava ‘aberta’ 

e passou a ter seus atos sub-rogados para a ADR Mafra, sem que 

houvesse uma efetiva comunicação ao Município de Canoinhas de 

como, quando, onde e a quem entregar a prestação de contas.  

Por isso falhou o Estado de Santa Catarina e indicamos 

alguns pontos. 

 

 

7.1. FECHAMENTO DA ADR CANOINHAS E SUBROGAÇÃO À ADR MAFRA 

 

A Comissão Parlamentar de Inquérito ouviu várias testemunhas 

para buscar saber o que havia ocorrido com as prestações de 

contas, uma vez que, sendo objeto de investigação por órgãos do 

Estado de Santa Catarina precisa elucidar o que efetivamente 

aconteceu, o porquê da eventual não entrega e também os motivos 

que pudessem levar à sua desaprovação.  

Então o primeiro passo foi buscar saber quando fechou a ADR 

Canoinhas e pelo que consta foi no início de 2018, uma vez quem 

em documento de 14.03.2018, o então Secretário Executivo de 

Desenvolvimento Regional de Mafra, Sr. Abel Schroeder, assinou 

TERMO DE SUBROGAÇÂO n. 08/2018: 
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... em razão da desativação da Agência de 

Desenvolvimento Regional de CANOINHAS, nos 

termos do Decreto n. 1.503, de 21 de fevereiro 

de 2018 e Instrução Normativa Conjunta 

SCC/SEA/SEF n. 001/2018, faz a presente sub-

rogação de direitos e obrigações nos seguintes 

termos: 

Cláusula 1.ª. Ficam sub-rogadas a Agência de 

Desenvolvimento Regional de Mafra todas (sic) os 

direitos e obrigações da Agência de 

Desenvolvimento de Canoinhas constantes do 

Processo SGPE n. ADR25 1862/2017, convênio n. 

2017TR001100 celebrado com o Município de 

Canoinhas; 

 

 Então a CPI entendeu por bem ouvir servidores do Estado de 

Santa Catarina que sabiam a respeito. 

Josiane Hauffe, então técnica de convênios da ADR Canoinhas, 

relatou: 

 

Quando a ADR de Canoinhas fechou foi para Mafra, 

houve sub-rogação para Mafra (11’14”) 

A prestação de contas chegou nas minhas mãos e 

tentei, por diversas vezes, entregar para Mafra, 

porém eles não quiseram receber e ficou sob minha 

guarda. Cheguei a ligar uma vez para o auditor 

da fazenda, Thelbas, ele disse que análise deste 

convênio não era minha porque a ADR de Canoinhas 

estava fechada e era para passar para Mafra. Não 

tenho prova disso, foi uma ligação telefônica. 

Quem não quis receber foi Zaqueo Hack, pois 

queria que eu fizesse a análise (12’30”).  

Ficou por muito tempo e Mafra não queria receber. 

Diz que não analisou. (17’01”) 

Que quando ligou ao Thelbas foi informada que 

este convênio estava sendo investigado e 

solicitou para que eu não analisasse. Não tem 

como provar (24’10”) 

A ADR Canoinhas fechou em 14.03.2018 e logo em 

seguida fecharam todas. (25’14”) 

http://www.canoinhas.sc.gov.br/


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CANOINHAS 

 Legislativo aberto à Comunidade        

 

 

Rua 3 de Maio, 150 – Canoinhas/SC – CEP: 89460-000 – Fone/Fax: (47) 3622-3396/3622-4478 

                      www.canoinhas.sc.leg.br                                  

 

40 

 

Diz que a prestação de contas pode ser analisada 

parcela por parcela, não se recorda quando foi 

entregue. Foi feito um acordo para facilitar o 

recebimento e a entrega. Mafra vinha buscar os 

documentos e sempre era o Zaqueo. E este convênio 

ele não queria receber. Segui a orientação do 

auditor da fazenda que não mexesse e foi o que 

fiz. Oficialmente não foi informado ninguém (da 

prestação de contas) (“28’15”) 

Confirma que recebeu a prestação de contas mas 

nunca quiseram receber (37’30”) 

Recebeu as 03 prestações e foram em datas 

diferentes, mas foram entregues juntas para a 

Angelita Hack quando ela assumiu os convênios 

(42’24”) 

Disse que não tinha mais a responsabilidade pelos 

convênios (44’04”). 

Que ficou mais de ano com estes documentos 

(43’15”).  

Que os papéis (prestação de contas) do município 

de Canoinhas, dava como recebido. (44’25”) 

Que não comunicou o governo de que não conseguia 

encaminhar estes papéis porque era de 

responsabilidade de Mafra (46’25”)  

A partir do momento que foi protocolado ele 

pertencia ao Estado de Santa Catarina e que a 

partir daí o estado teria alguma responsabilidade. 

(47’25”) 

Que por várias vezes tentou entregar (48’00”) 

 

 Por este depoimento já se comprova a entrega das prestações 

de contas e demonstra um jogo de empurra entre órgãos do Estado 

de Santa Catarina, em que ninguém assumiu a responsabilidade que 

acabou recaindo sobre o município de Canoinhas mesmo este tendo 

apresentado as prestações de Contas. Se elas estavam ou não 

corretas não é, agora, o caso. 

 

 O Sr. ALOÍSIO FRANCISCO SALVATTI, relatou: 

 

Acredita que com esta sub-rogação aconteceram 
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muitos problemas diante do atropelo das mudanças 

(30’50”) 

 

 ANGELITA HAACK, mencionada por Josiane Hauffe como a pessoa 

que recebeu as prestações de contas após muito tempo de posse 

desta, assim relatou: 

 

A primeira prestação de contas foi dada como 

regular no SIGEF (5’50”) 

O município tinha entregue as prestações de 

contas e ligou para o núcleo em 2020 para saber 

o porquê não foi dado recebimento no SIGEF, uma 

vez que constava como pendente (8’40”) 

Lá consta esta pendência como se não tivesse sido 

entregue esta prestação de contas final, por isso 

não baixou a DART do município. Alguém da ADR24 

teria que ter dado o recebimento no sistema, mas 

quem fez o recebimento e protocolo não fez o 

recebimento no sistema. Não sei precisar por qual 

motivo (15’10”) 

Entrei em contato por telefone com a SED para 

saber se ela poderia dar recebimento no sistema 

e foi informada de que precisava dar um laudo de 

vistoria técnica para dar finalização desta 

prestação de contas (17’05”) 

  

 Este Laudo de Vistoria Técnica foi solicitado pela Sra. 

Roberta C. Lisboa ao Sr. Fabio Luiz Packer, conforme se vê nas 

últimas folhas dos Processos de Prestação de Contas ADR24 

6033/2017 e ADR25 4973/2017. 

 

A legislação vigente, em especial ao DECRETO n. 

127, de 23 de março de 2011 prevê que a concedente 

deve acompanhar e fiscalizar a execução do objeto 

dos convênios celebrados, conforme Capítulo XIII. 

Assim, solicito LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA quanto 

à execução física e atingimento do objeto do 

Convênio 2017TR001100 

 

Além disto, ROBERTA C. DA COSTA LISBOA assim informou quando 
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da sua oitiva: 

 

Quando chegou para mim já estava na fase de 

prestação de contas e eu fiz uma solicitação de 

vistoria, mas não recordo se esta vistoria foi 

feita até a ADR Mafra fechar (5’15”) 

Só dei andamento, não verifiquei prazo (11’00”) 

Nessa época já deveria estar no sistema e o 

físico chegou na minha mão (13’40”) 

Teria que ir nas escolas fazer esta verificação 

(se referindo ao Fábio) (14’17”) 

Se fosse para ele não fazer teria ele feito um 

documento dizendo que não faria e seria anexado 

ao processo (22’33”) 

Não se lembra se houve a entrega pois pode ter 

sido durante o fechamento das ADRs (Mafra) 

(23’31”) 

Não era feito com prazo, era feita a solicitação 

e externamente ficava vendo se o responsável 

tinha feito (34’37”) 

Vencia hoje, eu fazia hoje, eu fazia uma análise 

rápida (27’40”) 

Questionada pelo vereador Wilmar do porquê não 

era recebida a prestação de contas ‘disse que não 

se recordava desta situação’. (34’30”) 

Não me recordo, não sei exatamente o que 

aconteceu neste trâmite, porque ficou parada, não 

sei o que aconteceu (37’34”) 

Para mim eu tenho alguma lembrança da questão de 

sistema, mas eu não sei se seria isso ou não 

(38’24”) 

Tinha no sistema já os documentos e a gente ia 

conferindo porque na época a gente já ia 

conferindo e comparando o que tinha no físico e 

no sistema. O documento físico veio na remessa 

lde Canoinhas quando foram buscar caixas e veio 

junto. (40’30”) 

Que trocava bastante informação com o Zaqueo e 

ele tinha acesso, pedia para que ele tentasse com 

Florianópolis, com os técnicos, ele entrava em 
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contato e me repassava (49’10”) 

 

Ao ser ouvido, o Sr. FABIO LUIZ PACKER informou que levantou 

informações, mas não realizou o laudo técnico que lhe fora 

solicitado e explicou as razões: 

 

Ficaram num limbo, não tinham a quem se reportar 

(4’50”)  

Recebi um pedido para fazer uma vistoria, uma 

fiscalização num convênio da Secretaria de 

Educação através de um fundo social, para eu 

fazer uma vistoria neste convênio (5’40”) 

Questionei o porquê, não é uma obrigação do meu 

cargo fiscalizar isso aí. Eu não sou “da 

comissão”, não fui nomeado, não tenho autonomia, 

questionei. (6’30”) 

Eu senti que ninguém dentro da GERED queria se 

envolver nisso dali, a prestação de contas estava 

parada. Mesmo não sendo atribuição minha, mesmo 

não sendo da minha responsabilidade averiguar 

este convênio, levantei as informações, mas 

primeiro de tudo fui ver do que se tratava este 

convênio. (7’00”) 

Nesse momento fomos passados para o DEINFRA e 

ficamos 3 a 4 semanas. Ai o DEINFRA foi extinto 

e aí foi criada a secretaria de infraestrutura 

do estado. (9’50”)  

Estava de posse das informações e reportei isso 

a minha chefe e falei para Andreia... ela disse, 

não, isso aí não é sua função, você não tem nem 

atribuição para isso. Liga na SED e conversa e 

vê o que você faz com as informações que você 

tem. E isso que eu fiz.  Liguei na SED para 

diversas pessoas e foram passando de um para o 

outro e ninguém sabia dizer o que eu fazer com 

as informações. Até que cheguei a um servidor, 

Murilo, o que você faz ou o mais correto a fazer 

é ligar na auditoria do estado e passar todas 

estas informações e daí eu fiz isso. Liguei 

conversei com o servidor Thelbas, ele encaminhou 
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para Daniela (11’20”) 

Não fui nomeado, foi um documento interno. Não 

lembro a pessoa. Não sei o porquê. Não é que eu 

aceitei. Chegou esta informação mas questionei. 

(19’04”).  

Tudo o que eu levantei, eu fui atrás buscar pra 

quem eu reportava, liguei na SED, ninguém sabia 

me dizer o que eu fazer (24’19”) 

Eu fiz um levantamento sobre isto, tinha uma 

planilha com alguns apontamentos, mas assim, foi 

um levantamento prévio (25’25”). 

 

 Ainda há a menção ao que disse o Sr. ETHEL JACOMEL: 

 

Recebeu uma determinação da SED para que fizesse 

o acompanhamento do relatório final do processo 

porque estava aberto (5’50”) 

Veio novamente um novo comunicado de um outro 

servidor para que fizesse novamente, pois 

continuava em aberto e que faltava apenas um 

relatório (7’15”) 

Aí ficou acertado com a SED de Florianópolis que 

os procedimentos seriam tocados por 

Florianópolis e não por aqui (8’26”) 

 

 Não há dúvida de que não houve o devido cuidado com a 

documentação apresentada, mesmo envolvendo somas milionárias. Já 

se comprova que o Município apresentou a prestação de contas e 

não se vê a necessidade de provas a fim de buscar saber o porquê 

desta desorganização. 

 

  Por fim, ZAQUEO HAACK, trouxe mais alguns elementos: 

 

Que no começo, quando estava fazendo a mudança 

era tudo formal mas depois foi se tornando mais 

informal (em relação a questão de protocolos e 

controle) (21’50”) 

A orientação é fazer as coisas por escrito para 

da maior rastreabilidade (37’00”) 
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Além de garantir que não se negou a receber quaisquer 

documentos:  

 

Acha que jamais alguém diria que não receberia – 

nem pode (30’00”) 

Que não se recusou a receber qualquer documento 

de Josiane (48’55”) 

 

 Com base nas informações colhidas até o momento se conclui 

que, além da entrega efetiva das prestações de contas pelo 

município de Canoinhas em relação ao Convênio 2017TR001100, houve 

prejuízos ao município de Canoinhas uma vez que ao não ser lançada 

como entregue a referida prestação teve a determinação de 

bloqueios financeiros, como explicou ANGELITA HAACK: 

 

A partir do momento que é entregue a prestação 

de contas ele baixa o DART. Não quer dizer que 

está regular... entregou a prestação de contas, 

libera (8’16) 

Então neste momento o município está travado para 

repasse do Estado, com exceção de emendas 

impositivas e outras situações que não possam por 

nós, o que é convênio e o que é transferência 

especial, não conseguem receber porque não foi 

dado baixa nesta prestação de contas, não foi 

dado recebimento, na verdade (24’50”) 

 

Então houve erros procedimentais pelo Estado de Santa 

Catarina que devem ser ao menos esclarecidos e tais erros 

causaram prejuízos ao município de Canoinhas. 

 

 

8. DA PROVA APRESENTADA NO DIA 06.07.2022 (ANEXO 8)  

 

Conforme informado acima – Anexo 8 – foi apresentada prova 

contando com alguns documentos impressos e outros em mídia, num 

DVD/CD. 

Em análise aos documentos já é de se dar destaque à pasta 

plástica que tem, escrito a mão, “para o Sr. Gilberto dos Passos” 
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e era dentro desta pasta que havia os documentos que serão 

analisados.  

A. Modelo para termo de referência – Para pregão na modalidade 

registro de Preço, escrito em vermelho e além de destaque 

numa parte, em relação as “condições de pagamento” (fls. 

01); 

B. Modelo para termo de referência – anexo XX – Declaração ou 

modelo de carta de co-responsabilidade (fls. 02); 

C. Um plano de trabalho – com timbre da Prefeitura de Canoi-

nhas com especificação dos itens a serem licitados (003-

006); 

D. Um modelo da carta para ser encaminhada ao Governador (so-

licitando o valor para o objeto do Convênio investigado 

pela CPI), com timbre da prefeitura de canoinhas e com 

indicação apenas de prefeito municipal, sem que indicasse 

o nome do prefeito, o que soa estranho (fls. 07); 

E. Modelo para termo de referência constando “segue modelo, 

para ser usado como termo de referência” além de uma tabela 

onde há o campo Item, Material Orçado, Marca, Quant., Valor 

Unit., Valor total, com os campos todos preenchidos, cons-

tando, estranhamente, obras que acabaram sendo ‘as esco-

lhidas’ para objeto da licitação (fls. 08 – 27); 

F. Fotocópia do documento indicado no item A; 

G. Fotocópia do documento indicado no item B; 

H. Plano de Trabalho incompleto, somente com o preenchimento 

do campo órgão/entidade proponente (Prefeitura Municipal 

de Canoinhas – Santa Catarina), além de especificação de 

obras, unid, quant. Valor unit. Valor Total, e indicando 

“PAPEL TIMBRADO DA PREFEITURA” (fls. 030-033). Causa es-

tranheza porque parece o mesmo tipo de formatação apresen-

tado nos orçamentos apresentados pela empresa GPE1 

I. Um CD/DVD 

O presidente da comissão ordenou aos servidores que 

assessoram esta CPI que providenciassem a análise das 

propriedades do DVD, o que foi realizado e certificado. 

O que mais chamou a atenção ao abrir o CD/DVD foi a 

existência de 02 (dois) arquivos, com os seguintes nomes: “PLANO 

                                                 
1 Errata: no original estava escrito LIBRINKE. 
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DE TRABALHO.docx e TERMO.docx, com data de criação em 23.03.2017. 

Ao adentrar nos detalhes do arquivo TERMO.docx foi possível 

verificar (fls. 38 do anexo 8) 

 

Autores: Solu; 

Salvo por: Editora NXT 

Conteúdo Criado em 24/03/2017 13:38  

Salvo em 24/03/2017 13:42 

 

Ao adentrar nos detalhes do arquivo PLANO DE TRABALHO.docx 

foi possível verificar (fls. 40)  

 

Autores: Solu; 

Salvo por: Editora NXT 

Conteúdo Criado em 08/07/2016 10:48   

Salvo em 24/03/2017 13:47 

 

Com base neste documento, que deve ser passado por perícia 

tanto pelo Ministério Público quando pela Controladoria-Geral do 

Estado e demais órgãos de controle, fiscalização e Repressão, é 

possível afirmar que os relatos apresentados pelo Sr. Osmar 

Oleskovicz e também pelo Sr. Mauro Edson Jungles, de que 

receberam tudo pronto, se torna muito condizente e encontra, 

agora, amparo físico diante da apresentação de tais documentos.  

Ora, por quais razões o município de Canoinhas receberia um 

documento com orientações de como fazer tal pedido ao governador 

e também de como agir em relação aos editais e da tão famosa 

carta de corresponsabilidade? Por que constava nestes documentos 

indicativos (modelos) a lista de obras, orçamentos, valor total? 

Mas o mais impactante é o fato de aparecer nas propriedades 

dos arquivos constantes no CD/DVD a Editora NXT, justamente a 

empresa que mais venceu certames no Estado e quem arrematou o 

maior ‘lote’ junto ao Município de Canoinhas. 

Note que os indícios de conluio apontados pela 

Controladoria-Geral do Estado são ainda mais fortalecidos com 

tais documentos e dão crédito às palavras de alguns envolvidos, 

como o então Secretário de Educação, Sr. Osmar, que por várias 

vezes disse que tudo veio pronto e que só obedeceu a instruções.  

No entanto agora coloca muita dúvida sobre a lisura da 

conduta da empresa Editora NXT em relação ao convênio aqui 
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investigado e também a todos os demais municípios envolvidos no 

recebimento destas obras literárias.  

 

 

9. DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM MAIS DE UMA EMPRESA 

 

No ANEXO 06 foram juntados os contratos sociais de algumas 

empresas entre elas PROJETO CULTURAL LTDA ME, LIBRINKE 

DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA e EDITORA N.X.T. 

CHALLENGER LTDA.   

Há elementos comprobatórios, portanto, de que o Sr. Nasser 

Jorge Nunes Cabral foi, ou ainda é, sócio das empresas Projeto 

Cultural, Librinke e Editora N.X.T. Challenger Ltda, como 

afirmado pelo próprio Nasser. 

Ele é sócio das empresas Librinke e N.X.T., a primeira é 

quem fez o orçamento e não participou do processo licitatório e 

a segunda, N.X.T. foi quem arrematou a maior fatia. 

Só por isso já se demonstraria, assim como foi a conclusão 

da Controladoria-Geral do Estado, que há indícios de eventuais 

ilícitos tais como direcionamento e falta de competitividade nos 

processos licitatórios e com isto acarretando danos ao Erário.  

Para a caracterização de alguns ilícitos nem sempre se 

exige a ocorrência de dano, o que deve ser apurado pelas 

autoridades competentes.  

 

 

 

10. ERROS DE PROCEDIMENTO PELO MUNICÍPIO 

 

O Município de Canoinhas tem também responsabilidade na 

confusão gerada e inclusive pela falta de protocolos, de rotinas 

para o armazenamento de dados e de ações dos vários órgãos de 

governo. 

Note ainda que a CPI não conseguiu elucidar vários pontos, 

entre eles: quem pediu? Quem encaminhou? Quando e por qual meio 

foram realizados tais pedidos e o encaminhamento dos orçamentos?  

Por óbvio que tais informações devem ser armazenadas para a 

garantia das boas práticas administrativa e também para que assim 

possa se dar a ampla publicidade, o que é meio de controle do 
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ato administrativo. 

Caso estas informações sobre a orçamentação e a escolha das 

obras tivessem sido guardadas já seriam a resposta para as 

dúvidas de quaisquer órgãos de controle e fiscalização. 

 Além disto há de se ter cópias de todo o ato de fiscalização, 

ainda mais quando se faz a prestação de contas onde serão 

entregues os documentos originais. Há de se ter também a cópia 

inequívoca da entrega com os competentes protocolos da entrega, 

pois não deve ser uma CPI ou qualquer Auditoria que deve atestar 

a entrega de qualquer compra ou prestação de serviço.  

 Demonstra a necessidade de se criar normas de controle e 

fiscalização, podendo ser até por meio de projetos de lei ou até 

de instruções normativas internas, que formatem a maneira de se 

prestar contas e assim podendo, inclusive, responsabilizar o 

servidor responsável que não agiu de acordo com tais regramentos. 

 

 

11. O DESRESPEITO AO ERÁRIO E AOS PAGADORES DE IMPOSTOS 

 

Infelizmente ficou demonstrado, diante da visitação em 

algumas unidades de ensino, que a quantidade licitada foi muito 

superior às necessidades do município. 

Os registros fotográficos realizados pela Comissão quando 

da vistoria são claros ao apontar que passados mais de 04 anos 

ainda haja tantas caixas de livros em depósito, como observado 

na EEB Alzirinha.  

Além disto, nas próprias bibliotecas há inúmeras obras 

ainda intactas/embaladas o que demonstram o não uso. 

O fato de haver o recurso disponível não significa que deve 

ser totalmente gasto além das necessidades levando ao mau uso 

dos recursos do cidadão catarinense. Ficou claro que nem todo 

gasto em educação é investimento. Pelo contrário, no caso, livros 

abandonados demonstra que foi um prejuízo uma vez que poderiam 

ser utilizados de melhor forma por quem efetivamente precisava. 

 

  

12. CONCLUSÕES 

 

A primeira conclusão a que se chega é que há indícios, ainda 
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mais fortes, de irregularidades em relação à aquisição dos 

materiais didáticos e pelo que parece não são apenas relativas 

ao município de Canoinhas. 

Isso se deve ao fato de que há mais do que meras suspeitas 

sobre a maneira como foram selecionados os títulos (semelhantes 

em 11 municípios), como se deu a orçamentação (sem 

registro/protocolos de pedidos e do recebimento dos orçamentos), 

da concentração de itens vencidos por empresas ligadas 

diretamente ao Sr. Nasser, como Librinke e N.X.T., a 

‘coincidência’ de mesmo texto (idêntico) nos editais de licitação. 

Desta maneira, esta CPI aponta a responsabilização de: 

 Gilberto dos Passos, uma vez que, para garantir a não 

concorrência, apresentou despacho sem que houvesse justi-

ficativa válida. Parece que o então prefeito foi quem re-

cebeu as instruções da empresa N.X.T. Challenger de como 

elaborar o edital, aceitou a relação de itens (materiais), 

tudo porque na pasta plástica azul constante no ANEXO 8 há 

a indicação “para o Sr. Gilberto dos Passos” e esta pasta 

depois foi entregue na Secretaria de Educação; 

 Nasser Jorge Nunes Cabral, uma vez que há indícios fortes 

de que as empresas em que é sócio estavam envolvidas no 

mesmo procedimento licitatório. No caso do Município de 

Canoinhas uma fez a orçamentação (LIBRINKE) e a outra par-

ticipou e venceu o pregão presencial (N.X.T). Além disto 

há o constante no Anexo 8 que indicam que ‘a escolha de 

obras’, ‘exigências editalícias que restringissem a ampla 

concorrência’ ‘modelos de documentos’ parece que foi rea-

lizada pela empresa N.X.T., da qual é sócio; 

 EDITORA N.X.T. CHALLENGER LTDA (em relação aos danos cau-

sados do convênio 2017RT001100)   

 LIBRINKE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA (em 

relação aos danos causados do convênio 2017RT001100) 

 

 

Conclui que há indícios de sobrepreço na aquisição das obras 

pelas razões já apontadas (item 5.1. e seus subitens), não po-

dendo, no entanto mensurar o dano ao erário. 
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Conclui, nos termos do item 5.2. e seus subitens, que há 

elementos probatórios de que houve a entrega dos itens e, por 

óbvio, não responsabilização de empresas e agentes públicos e 

privados.  

 

Conclui pela não responsabilização do Sr. Osmar Oleskovicz, 

então Secretário Municipal de Educação. No entanto é necessário 

destacar que até a apresentação dos documentos que estão no ANEXO 

8 o entendimento era diverso, uma vez que foi quem deu início ao 

pedido de licitação para aquisição das obras, levando a crer que 

havia sido o setor, pelo qual era o responsável, que fez a escolha 

das obras, solicitou os orçamentos, afinal, como dito, foi quem 

assinou documentos e por isso era quem tinha de ser responsabi-

lizado. 

No entanto, conclui pela responsabilização administrativa 

do Sr. Osmar Oleskovicz, vez que, em tese, feriu o Estatuto dos 

Servidores Públicos de Canoinhas, já que era o então Secretário 

de Educação e não tomou medidas para realização de procedimentos 

de controle, tanto da efetiva entrega como da distribuição e zelo  

do material, bem como pela omissão ou negligência em sua conduta 

em não tomar providências2. 

Conclui também que houve zelo pela equipe do setor de 

licitação, uma vez que foi atenta e acatou impugnação que 

restringia a ampla concorrência, mesmo que tal situação tenha 

sido reformada por despacho do Sr. Gilberto dos Passos. 

  

Também conclui que houve a entrega efetiva da prestação de 

contas pelo município de Canoinhas em relação ao convênio 

2017RT001100. Sendo assim a não organização do Estado de Santa 

Catarina e das suas esferas de controle, principalmente diante 

do fechamento das ADR’s de Canoinhas e de Mafra, não poderiam 

levar à punição do Município de Canoinhas. 

 

 

 

13. SUGESTÕES 

                                                 
2 Responsabilização Administrativa foi sugerida após a Leitura do Relatório, em sessão do dia 08.07.2022, e 

aprovada por unanimidade. 
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13.1. Encaminhamento do Relatório Final, se aprovado, ao Pre-

sidente da Câmara de Vereadores para a tomada de provi-

dências cabíveis, inclusive sobre a possibilidade de 

eventual Projeto de Resolução. 

13.2. Encaminhamento do Relatório Final aprovado aos seguintes 

órgãos: 

13.2.1. Ministério Público de Estado de Santa Catarina 

atuante na Comarca de Canoinhas – SC; 

13.2.2. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Cata-

rina, uma vez que envolve 11 municípios e que 

os recursos são oriundos do Estado de Santa Ca-

tarina, para a tomada de providências cabíveis; 

13.2.3. Controladoria-Geral do Estado de Santa Cata-

rina; 

13.2.4. Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de 

Santa Catarina; 

13.2.5. Secretaria de Estado da Educação do Estado de 

Santa Catarina; 

13.3. Encaminhamento do Relatório final aprovado ao Chefe do 

Poder Executivo do Município de Canoinhas, a fim de ela-

borar projeto de lei visando dar maior estrutura aos 

setores de fiscalização e controle bem como para elabo-

ração de normativos internos ou por meio de projeto de 

lei para a formatação das boas práticas, evitando ques-

tionamentos ou prejuízos ao município de Canoinhas/SC; 

13.4. Encaminhamento do relatório final aprovado ao Chefe do 

Poder Executivo do Município de Canoinhas para encami-

nhamento ao Setor Competente para eventual abertura de 

Processo Administrativo Disciplinar em face do Sr. Osmar 

Oleskosvicz3. 

 

 

Salvo Melhor Juízo, este é o relatório.  

 

 

Canoinhas, 07 de julho de 2022. 

                                                 
3 Sugestão tendo em vista a inclusão da Responsabilização Administrativa do Sr. Osmar Oleskovicz, aprovada 

por unanimidade, em sessão da CPI do dia 08.07.2022.   
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Maurício Zimmermann 

Relator 
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