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TERMO DE DECLARAÇÕES 

Aos dezenove dias do mês de j rode dois mil e 
dezesseis, na sede do PrimEiro Distrito Policial de 
Bebedouro, onde presente sE, acilava o Dr. 1v.r1tRIO JOSÊ 
GCNÇALVES, Delcqado de Polícia, Dr. LEONARDO LEONEL 
ROJIQ\NEC:-'LI, Promotor de LTustica GP,.ECC-RP, comigo, Escrivã de 
Polícia de seu cargo, ao final assinado, comparece a pessoa 
abaixo que, que sendo inquirida pela 1\utoridade, responde o 
que adiante se segue. Do que, para constar, lavro este 
termo. Eu, Viviani C. B.Vasconcelos., Escrivã de Polícia que 
o di.gi tei. 

DECLARANTE 

CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA, RG. 26.887 .011-1/SSP/SP, 
casado, professor, filho de Antônio Santana. Silva e de 
Gildete Santos da Silva, nascido aos 20/12/1978 na cidade 
de Bebedouro SP, residente na Rua Valim 639, n.esta 
cidade. Saben.do ler e esc:,::·ever. Inquirido disse que; O 
declarante abre mão do direto de permanecer calado, sendo 
que neste momento es1:a acompanhado dos advooados DRS. 
LÁERCIO GUERREIRO DE CARVALHO e ROGÉRIO VALVE,P.DE, ambos 
1ni1itantes nesta Comarca diz que: O declarante ingressou na 
COA.F em 2012 e nesta época G\SSIO CHEBABI era o presidente, 
enquanto que WKJER PIFER era o vice, EMERSON GIRARDI e J'O,'i'..ü 
BJ\.RUSCO exerciam as funções de vendedores da cooperativa. O 
declarante ingressou para fazer um projeto chamado Micro 
Bacias, mas era prestador de serviços, sendo que somente 
depois de 2013 passou a ser vice-presidente. Depois 
ingre[~saram corno vendedores C!~Q,LOS LUCIAl\JO, CESAR 
BERTHOLINO e EMERSON continuou na COAF'. Nesta época 
percebeu que a COAF t:rabalhava irregularmente, isto a 
cooperativa trabalhava com vendas na chamada p-:1blica, 
entrega de produtos para a merenda escolar munici al ' e 
estadual, e, para isso os produtos necessaria:mE"nte t m que _,, 
advir de pequenos produtores, mas isso não ccorria~.l posto 
q',_1e cerca de 8 5 dos produtos vinham do CEASA I~. R.,UL,..,_ 

vendedores :SMSRSON, Cl,J<LOS LUCIJ--0JO e CÉSAR v_L1:.oita_vam 'l 
PRETO, cm seja, eram produtos industrializados. Os ~r? 
-'11J'-1'almPntc. -:·e< VJ-Y"~~~1-:::-r~-i··'t .. -ur~::.n ó ,::..:c·e-,r+--·-,:T-,m .-, \\.v~ecf/'C'..:ü_" J'-.,.;-r- /J' J__ --'--' -L _,__, --~ d.d .i-·-'-'C: .. ,,:; - e;_;:, ,_ '--'-· ~-c-dvo. e U ll :;,U-i. l __ ;jc.,,_, / t 
e, se tra1:ava do uma esquerfü1, sendo qne somente era !/IP, 
in.formado ao declarante o nome da Prefeitura; geralmente t{M---- 1 -

e 3 e::c~ diziam "a prefeitura 'tal' é nossa". Depois d1sso, , / ·7 
eram elaboracbs os orçamentos, vindo da COAF, l'-1UNDO NA'T'URi'U, 
E" AJAOB I todos elas geridas pEcüo CÃSSIO. Os valores dos /; , 

/ l produtos erarn s1.__1perfabE~ado:3 p,Ea qu.E:; houvesse füeios de •· /t 
par;ar as s2;ôcs, 0;11,~ con:=:isi=1a::-n em nas pa:ra agentes \ ___ ,~i 
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públicos, pagas através de intermediários, 
em contas, ora entn':,g-:..1es em. rnão ou mesmo 

era depositadas 
em ctleques, até 

pessoais do vendedor Cáss io. O declarante, con fecctonava o 
orcamento da COAE\ CARLOS LUCIA.NO e EMERSON faziam das 
outras duas. Le:mbra-se que este tipo de foi feito 
cara vendas de AkB;.RAS I CAMYINAS, BARU!-:-:'.EG, RIB. PRETO 
(2013 ! C'.OTIA, PA?JiJ:so, NOV?~ES1 COLê>MBIA, S1'\.o ]'1]l-J,JCJEL, Si',.NTA 

ROSA. DE; \TITERBO, Cl\IEIRAS, SERTÃOZINHO, BE'.BEDOURO, SJiD 
BERNARDO DO CAMPO, ARi;RAS, SANT0~=1, MAIRINC}DE I Ml\IRI PORÁ, 
20LINA, ASSIS, GOVERNO DE SÃO PAULO, 11.l-".TÃO, RIBEIRll...O PIRES, 
l111CJG·I Dl\~) C~?~JJZES etc.. Ein tc:das CSE)êlS COlJ. s, .~:a.1VC) 
BEBEDOURO e COLINA, ocorreram tratativas anteriores, de 
forma que J a sabi.am qu0) a COAF' seria a vencedora e 
contratada. 'Também ocorreu este tipo ele esquerna. com u 

Governo de Estado ern. 2015, numa venda de R$ 7.760.000,00, 
sendo que acredita que tarnbérn ner,te caso a propina girou em 
torno de 25 Nessas vendas era estipulado o pagamento de 
"comissão", quer dizer, propina mesmo, quE, variava em torno 
de 25~ do va:i_o::c do contrato, normalme:-1te paga a um 
intermedj_fi::-io, que ligava a COAF a um funcionário públicc 
responsável pelo contrato, sendo que no contrato do Estado 
eram pagas propiEas a .. JV'i.ARCEL e MOITA, sendo qu,:_~ este 
.indivíduo não sabe dizer de quem se trata. M.ARCEL já veio 
na COA.F para receb0,r em duas ocasiõesf sendo que não teit 
certeza, mas acha que levou 25} de cada se pago pelo 
Estad.o. Ou'í.riu. de CÉSAR que J:vll\RCEL repassava valores para 
MOITA 1 que não sabe de quem se trata e nem quanto era 
repassado pra este indivi Pode dizer que parte destes 
valores eram repassados também para o Deputado FERN.ANDO 
CAPEZ 1 que sabe ser Dc,putado e para o qual n210 sabe dizer 
quanto era repassado. Desses valores, o declarante e CÂSSIO 
assinavam as guias de transferência cu os saques eram 
feitos diretamente no caixa, geralmente pe1o "PORTUGUÊS", o 
funcionário LUIS CARLOS DOS SANTOS, pelo CPüO ou pelo 
Cl:tSP..R, para que este pagasse as propinas. F'oi por meio 
dess.2s c};:>erações de sa.c.rues q:ue 01Jv-1 .. t1 cJue cs ··val,ores e -,··rr1 
destinados ao ta}_ Deputado. Pelo o que ouviu dizer, JvUIJ CEL 
era um tipo de representante de FERNANDO CAPEZ. Sabe t-·.nbém 
que valores de propinas eram :cepassados para SEBA-'.TIÃO 

~.l;IARA,,,~~ue,
0
re~c:°b,ia, :m ~çtz_ã2 de .º01;::r~~~-: d?. BARU~'~I/·e~d: 

CO.,. IA, Lo.;::, f_;-_r '---ebs d~ ou-era., que Ilctu ,.,abe ctizer <.k, 3lOLeE-, 
neste momento. Lembra-se tarrsbérn. do nome de ,JOAQUIM, -·P-··-..,a.·--.... 
de Araras, dono da CAMP, t:.ma empresa de re:presentação 
comercial, sendo qtw este i:1di vi duo recebia prop1n2s de 
contratos com ARi\.R]\S e de outras cidades que nã.o sabe 
dizer. Salienta, que tem conh.ecimento de que JOAQUH1 
falsi.ficava laudos brornatoiógiccs, que se destina a 
evidenciar se há a presença de bactérias nos produtos. Esta 
f:: s:L f i .. c::a.c~dz) C<::c1rrcia ern tc:;clos ():; c.on.t.rat~os 1 Ct1j os ed .. i tais 
cxi•-;:riam est:c audo, ~1(.-L,., era unc2- fo::crn.a de di:cec~ .. onar 
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:.:hama:nento :?úblico à ,_\JAY, porquanto se trata de urn exame 
caro e os pequenos produtores nào teriam condiçôes de 
2-11Jreser1tá~lo. Ir1forrri.a (Jll.E.~ ct1trc1 ele C)C:;:;:rr:·er () 

direcionamento do contrato à COAF' se dava com a previsão no 
Edital de, teste de I pci:3, com este., a 
nutricionista do púb1ico contratante dava um parecer 
optanclo Dela da COAF' para o fornecimento do 

to. Geral:me/1tE,, C)\RLIN'HOS, CÉSAR, 'É:MER:30N e cAssro 
passavam por e-mails os modelos de eaitais com tais 
ex:Lqências às P~-cefeit:uras. Portanto, cocfirna que ~TOAQTJU:1, 
MAR(~EL 1 HISIAR:<\ e :t:ivfERSCN :rece}:>iam v2üores qU(2 eram 
repassados aos tunc1 10s póblicos responsãveis peloB 
contratos_ César fazia contr2ctos de ccmsu1 tc:,:ria entre a 
COAF e os vendedores para j1Jstificar o pagamento das 
coffüssces que geravam a[, propinas, l\.credi ta que apenas 
César tenha tais arquivos. A.inda em relação a ~JOAQUIM, 
1nforma que, além de receber as comissões, era ele quem 
emitia notas fiscais fraudulentas para dar uma aparência de 
l,~qalidade as cmnissões pag·as pela COAF. Ou seja, a COJi.F 
recebia o pê.gamento dos órgàos públicos contratantes, 
,JOAQUilvI emitia nota.::-; da sua empresa ''·CAM?" em nome da COAF, 
como se tivesse prestado um serviço de consultoria 
ernpresa.r.1-a.l a cc~()fJe.rat.i.\ra e er1tã.c.> restar,ía j·ustj_.f.ic.ad.c) a 
saída da COAF do d.in.heirc quE, se destinava ao pagamento da 
propina; tais contratos estariam em poder de César, sobre 
os quais ma:ls não sabe pois nunca conseguiu ver I os quais 
pediu nas não teve acesso. Esclarece, tambén, que ouviu de 

SIO e dos ~,rendedo:ref; q1J.e eIE rela à;::; vendas para as 
?refe:i turas de CAMPINAS e RIB, PRETO, vaJ_ores eram 
repassados ao Deputado BALSI1-t ROSSI, sendo que os valon':s 
erarn pagos por CASSIO CHEBABI. '.:>ode dizer também que a COAF 
não ve:-1dia produtos dos pecruenos produtores,, mas somente 
11sa,,7am as DAPs deles, ::,em conhecimento deles, enquanto que 
o~ produtos .. v:inha:m do CE}\SA, n~as CASS!O _ :ala,~.é: que. podeRam 
f1_car tranq1-ulos porque o pai de Bl'.tL,E'.lA ROb~I tiriha /sjJ.do 
_\1:n:Lstro da Aqr icultura e nada iriZt ocorrer, mas, /meciimo 

• f 

assim, certa fe::Lta, veio urna equipe do MDA jc1to /com a 
Policia Federal na COJ\F, mas nada apurou. O que lhe 
-~_Jnreceu ser muito estranho e assim acred.itou ,,·n1;c, rr:Í><,l1n"'nt"" ~- - ,- -.r '--1." ,.,_.,. ..t.. '--l:;1-,..;, _. ........ -
~:Ass 10 estava falando a verdade. Voltando ao assunto do 
cc-,1;.rato C_:c_mado com o ESTAIYJ DE SÀO PlüJLO, confirma g~·1 
MOT'!'A está traoaü1ando diref::.Jmente, no 2ss\1ntc,, sendc que/ j 
além do ad=-tlvr_:, no ::-::ontrato -vão rE-'é,~:1srar ,:; preço e assi:n 1 
MOI::'A está trabalha:1-do para o c:'..ona::'.. ser aprovado, de 
,-,e~c-1 d0 ')i ;, ::-'5'.,, M:ts ; ,::;,,,- ~ 0 ,:rrw-n 1·e ,:;~1,p ",or o:1vir d·i 7,-.-v- Í", .,, .._, .L .,. C, ....,. ,,,_., - -....... ~ .. - L ._ _J <. _::< ... .,., ,_ \_, • -~ ,, .. ~,., ... .._: o. ./ .._.. 1- ,~ ' ....L ._, ç"" f I , /' .... I 
sendo que qLE:-::~L ::c,mentou isso fr;rarr CE3AR e r:ARi:J:S UJC:rJ.;J\JO •!í4' // ,

1
1 

':':arcis)érr na.::·ra cue -oor 1.:;l:r11:· dizer sol.be "Il:e o :Jermtado /, . 
< ' ..... ,! :.---, 

:1.s::=-,(YJEZEL:'.' i::_i3 s.g·e:·1c:lar al9 1_nnas c:idaces para qw: c1 20AF í 
-· , - f · 1··r·, "-,,.e,· '--·-//.i / ~J ZE:;f~se \Teru=-is.s, rr1as i~-1.C) ::.J(::: co:1 irr:.ol:, e ~;,, _ _ril .1\ 1\_,J._h.·) ., Ict.r lc1 e;/ I f .r:; 

rnesn1.o r10 I\ic~ Ci(::- aa.n.ei.t:C.) 1 mas r1ã() fcc11a.ra .. ~n ríacla_, ~erirJo qup~ l 1 
/ -,, . lf:/ 

,:;d::~~,v 

1 
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AI..EX seria o rep:c:esentante de BALElA nesses ass,_1ntos. Sobre 
o pre[-üdente cAssro o cl_eclarar:ite pode dizc:r que uma das 
fraudes praticadas na sua gestão se dava abusando do 
Proqrama de Aquisiçi:-10 de lüimeLtos - Vi~f\. 1 que visava ç:ão 
de 2-lircen:os para i.nstituições sociais do munic:ipio, que 
erã feito peLa CDAF corn i:·ec:ebimento da CONAB. Neste caso, 
os :=1-E1cionitrios ANDRE TURCO e PAlJLO C:kNJ\L faziam as 
entreqr::1s, mas maquiavam as quan 
rm1i to rnaís do que aquilo do que foi 
o beneficiário neste caso era o 

;:.~ e. assi:rn i-ecebiaJTt 
efetivamRnce entregue. 
pres1_cler1te, rio c.ascJ, 

SIO., CÁSSIO sacavE1 ela~ CO.A.F a f)el prazc~r, n1as re?ssalta o 
declarante q-:Je acabava colaborando I visto que saia 1nui to e 
cleixava cb.eq1-1es assin.acios ern :branco pa.r·a alguma 
eventualidade, e, necessariamente precisava de sua 
assinatura e de cAssro para as suas emissôes. Assim, CASSIO 
preencbia oc; chf~ques conforme queria e sacava ou depositava 
na conta particular. CJJvIILA, esposa de Cl-\'.3SIO, também 
::,,::1-cava diretamente no banco, sendo q1Je a funcionária do 
banco autori zac:Ia, o que era i rreqular. Soube, também, 
através de Cl1.IO, que CiüvIILA emitiu uma nota_ eia sua empresa, 
no valor de R$ 15. QOO, 00, simulando mn serviço de 
assessoria, e a COAF acabou pagando-lhe o citado valer. O 
dec12-rant:e estima que c:Assro te~1hêt desviado da. COAF' 
R~n3.000.0C0,00 da cooperativa. e provave1n;ente co1nprou uma 
propriedade em Tocantin:::;, q1_::_e não sabe zer com certeza 
que esta em nome díéüe e ele ,JOJ:ÍJ) FOSSALUZZA ou com ,JESIEI 
1'4AMBELI. O desvio de valeres pode ser confirmado analisando 
os extratos bancários da COAF. Sobre a compre da 
propriedade em Tocantins, pode a1zer que chegou a ver 
dentro da COAF um comprom5ssc de compra em nrnne de cASSIO e 
JOÃO ?OSSALUZA, pelo que acredita que as propriedades 
estejam registradas em nome dos dois rnencionados. CASSIO 
também refinanciou os veículos da CO!\F e ~'icou com to_90\ o 
valor do dinheiro. A caminhonete ci(::le fc1 paaa ttímb~m 
através do financiamento de veículos da COAF. ~ Air;Úa e1n 
relação a CASS IO, assevera que no fina do raês de j ilho do 
ano transato, quando o Banco do Brasil informou quê a_ Ata 
da diretoria não estava cornpatí vel com o Esta tutol,--J1')sto 
que :1a havia expirado o prazo de se,rn Inandatos, CASSIO 
pediu ao declarante que falsificasse uma Ata para que 
pudessmn ter recais um mandato dJ2 dc>is anos, que pocieriam s~ 
prorroqaclos por mais doü:,, rna.s o declarante recusem-sé a_ ~Ri.,, 
falsificar a Atar e t',:30, comunicou os produtores do2; ' 1 

Assentamentos Reag-e l e de Ibi ti uva e estes vieram na 
ào e compuseran uma di:cetor.ia provisória por trinta 

dias, e depois foi feita a eleição da nova diretoria. Nesse 
de trinta dias, CASSIC apresentou uma carta drc? 

reLúncia e também a falar que procuraria as 
auto;:::·idades para :. cLc,c::;2-- um acordo de de premiada. 
~ 11f orrn21, ainda_, qlJê:: ac) Cle I.xar é1- CCC)f) 1:S?r a ti-.,,.7 a I C-2F~:::; S l O fez 
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acoroo com a m.esma, este que fc:n intermediado por 
CIZSA.R e pelo irmão de cAssro, de pr2norne ?ÍillI0 1 pois teriam 
:Eei to um IevantamE:nto e consta Lado que a cooperativa 

or dé:? R$ 
:seriarn referentes a empréstimos 
teria feito em seus nomes 
repassados a COAF. es se,s 

e 

llOU.000,00 a 
que SIC e a 

C)S \Tal-()l'e 

400.000,00 

c:11-l.s:s IO, q1-1e 
sua farni.lia 

supostarnente 
eE2·c?i<..J S 

pagos pelo cooperativa a CASSIO, já tendo süio pago urna 
parcela de Ri;; :30.000,0Cl e de R;'; 4C.OOG,CO. Deseja 
consignar que somente não denur,ciou esse esquema 
anteriormente, pois temi.a represálias por parte de CÁSSIO, 
pois ele e seus familiares são pessoas influentes na 
ctdade. Sustenta que desde quaEdo assumiu a presidôncia da 
cocpera t:i va, tenta re,3ularizar a sua si tuaçi".io e impedir que 
continuasse esse esquema de pagamento de comissões, porém, 
CARLINHOS e CÉSAR não a.presentam a.s documen 3 que o 
declarante lhes pede. Ingressou na Diretoria da Cooperativa 
em julho de 2013 1 época em que reduziu as vidades de sua 
empresa BOA-CONDU'l'A, a qual nào dava lucro. Anteriorrr,en te 
nao tinha patrimõnio 1 tendo vendi um im.óvel no ano de 
:2010, para pagar faculdade; atualmente possui um veiculo 
GM-Celta financiado e uma t'O:?.D-E:cosport e o restante de 
seus salar s j_nv,ssUu na reforma de :inventéirio da família 
de sua esposa. Nunca recebeu nada a titulo comissão, nem 
lhe foi oferecido pelos vendedores nem o dec1 arante deles 
c::,xi9iu, entendendo que seu sal io era \justo' para 
ad1nin:istraç:2.o da Cooperativa. Confirma que a Cooperativa 
abrangia mais de 1. 000 familias produtoras cadastradas, 
embora cornprassem produtos cie apenai:, 30 ou 40 mensal.mente. 
MARCEL e MOITA participaram. efetivamente da intermediação 
dos contratos com o Estado de São Paulo e com a Prefeitura 

Moqi Guaçu. O vendedor César era o con-cat.o de ambos, 
jv'[}',J<.CEL e MOITA., cem os quais César se falava tanto D)1lo 
telefone, como indo a São Paulo tratar pessoalmente;> pom 
eles. O Declarante já tratou com Ml\.RCEL, apenas quandq' {ele 
·veio cobrar com'c.ssão refcrer:te ac;, contrato com o Go'\rerno 
Estadual, sabendo o declaraL,:e que se tratava de co~~rança 
dfJ comissão do que ele tratou diretamente corn f:_ésar. 
MISSIARA foi o contato com as Prefeituras de Ba;,;n;ieri, 
Santos e Cotia, tratando are Lo com o vendedor Cássic, 
o qua1 alugou uma sala comercia.:.. eK São l?auio apenas D~ 
!:ratarem das combinacões em torno les contratos. !J'I 
l'1ISSI.AF< .. A f~i o fiador de tal ~ocac~ão e, como '!ás;-lo não Y 
paguu, MIS01AP1\. pagou os a1:.19ue1s, ae cerca de 12 meses, e 

ressou com ação de cobranca aqui. na cJustiç2I em Bebedouro 
contra a Cooperativa, razão pela qual por ord.em do 
Declarante, terminaram pagando a di-il ida junto ao MISSili.RA. 
É:merson era mo de JvlISSIJ'ú--:::.Ji,, a quem tratava por 'tio' 1 

e, ass ir1ter1ned_ia.\Ta c)s coT:.tatcs c::r1tr·e J:1IS5IA:RI~ e Cássio 1 

que Fechava s contracos. 
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do Financeiro da Cooperativa, 
cobrando aqueles al uçrueis, os 
para o que se u.tilizaram dao 

antes de entrar com a ação, 
quais lhe foram repassados, 
sequin.tes contas d.e e-mail: 
(de o) e 

(do Declarante). Além disso, 
IOnou tanto r:o celular do Declarante 

;:;cm.o na Cooperativa para cobrar tais div:ic1as, em torno de 
novembro e dezembro de 2 01:=i. O ceJ ular do declarante é a 
linha 17-99123-0336 e o telefone da Cooperativa é 17-3343-
7848. Certa feita, em r:orno de julho de 2015, ~JVIERSON, 
aco:::npanhado de o~Jtra 1)cc,,,~cc1 que ser ia tar::lbén1 parente de 
I'1LSI .. A?1'1. e con.tato dei..es em COT lhes di::;seram que a COA.F' 
devia comissão de cerca de 70. DOO, O a t1ISL1',RA., 
a,oresentando ao Declarante um cheque ern tal valor de 

1 aridade pessoal de CASSI0 1 o qual, por isso, n::spondeu 
que devia tratar a respeito com CASSIO. Em outras 
opcrtunidacies, .foram usados cheques da Cooperativa para 
pagar Comissão de propinas, os quais eram enütidos em favor 
dos vendedores, os quaJs sacavam para pagar a seus 
.intermedi ios. Os cheques eram assinacios pe1c1 ex
Presidente CASSIO e pelo Declarante. Recenternente, a 
~:ooperativa perdeu a possibilidade de Pmitir cheques, 
devido a dí,1idas 1 quando, então, as 'comissões' passaram a 
ser pagas apenas em dinheiro vivo e por trar1sferências 
bancárias através dos vendr2dores, como beneficiários 
diretos, como ocorreu, por exemplo, com a apreensão de R$ 
98.0CO,OO em dinheiro vivo pc,la Policia em podE,r de CÊS.A.R 
no fi.na1 de 2015, o quaL segundo lhe d..isseram, era para 
pagar prcp1na a JOAQUIM referente ao contrato da COl"i.F com a 
Prefeitura de ARARAS, intermediado por ,JOAQun,1 1 como acima 

e expliccn.1., Por volta de dezembro de 2C.11 1=,, também foi 
s,scado por CES2\R e CAIO cerca dE~ R$ 115. OCO, 00 conta da 
COAF para pagar propina a MA,.CZCEL, tendo [::É~1A.R vi ado a São 
Paulo, como fazia toda semana para t:ratar do aditivo do ,/) 
rn~trato com o Governo do Estado, bem como para nova/ I 
contra.tação da COA.F' para fornecer suco de laranja cod 
acerola, os quais poderiam salvar a empresa. Os e-mails do/, 
vendedores eram (CÉ:SAR}J', 
arn] farma \.:. 
(CÁSSIO) ogist 
fri:c;ando que CÉ~Sl\R e 
apenas CARLOS LUCIANO. 

CARLOS LÜCÍA..lJÓ) , 
respondiam aos e-mails, mas 

Em Rib. Preto, o cor,trat~c; se déu-~/7}/ 
através de um a::.;sessor do De~ .. Í'>1..1tadc Baleia Rossí, o "l''me }. ·· 

., .... ~,'..i. ./ 

L.à.c) se r·eccrda, rrtas o con.tato 1~r3- corn o ve::r1cledor Cassio, 1 

o qual ia a Rib. Pcetu, :mesmo porque Cássio era do J?lvlDB de 
Bebedouro. Quando o Declarante falava em" ssão" em seus 
diâ s com César, se referia a valores de propinas pagas 
cm fun le'.:', contratos, os :o, eram parciaJment:e 
e11treg·1-1es aos cc)t1tatc)s s f)Ol.ític:cs e ag-en_t.E~s 1: .. cos 
lE~Uf.l .. J 

1 
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COLINA e e:m BEBEDOURO porque eram contratos rnendres e cuja 
proximidade com os produtores poderia trazer 1emas a 
Cooperativa, nada ouvindo a re to, inclusive tE:~ndc) 
visto o Chefe de c;abinete GARCIA na COAI,'1 ao ccmcrári_o do 
que foi perguntadon. Nada mas disse, nem lhe foi 
perguntado, lido e achado conforme, vai idamente 
assinado por todos. 

1\ .. c.l·vo 

1 

1 
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TERMO DE DECLARAÇÕES 

Aos dezenove dias do mês de janeiro de dois mil e 
dezesseis, na sede do Primeiro strito Policial de 
Bebedouro, Dnde presente se achava o Dr. Mí"'aR.ICJ JOSÉ: 

Deltc:(}ado de PoLicia, Dr. L~~ONARDO LEONEL 
ROMP1NET.,LI, Promotor de Justiça GAECO·-RF, , Escri.vlí. de 
Policia de seu cargo, ao final assinado, corrparece a pessoa 
abaixo que, que sendo inquirida pela Autoridade1 responde o 
quti adiante se segue. Do qi_je, para consta.:c:·, lavro este 
termo. Eu, Viviani C. E.Vasconcelos, Escrivã de Policia que 
o di9itei. 

DECLA,RANT.E 

CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA, RG. 26. 887. 011-1/SSP/SP, 
casado, professor, filho de l"..ntônio Santâ.na da Silva t? de 
Gildete Santos da Silva, nascido aos 20/12/1978 na cidade 
de Bebedouro SP, residc,nte na Rua Valim 639, nesta 
cidade. Sabendo ler e escrever. Inquirido disse que: C 
declarante abre mão do direto de ;:,ermanecer calado, sendo 
que neste momento está acompanhado dos advogados DRS. 
LÁERCTO GUERREIRO DE GA..RVALHO e ROGÉRIO VlUNERDE, ambos 
Inilitantes nesta Comarca diz que: O declarante ingressou na 
COA? em 2012 e nesta época C.ÁSSIO CEEBABI era o presidente, 
enquanto que WEDER PIFER era o vice, EMERSON GIRARDI e JOÃO 
BJ',,.RUSCO exerciam as funções de vendedores da cooperativa. C 
declarantE~ irnJressou para fazer um pr0Je1:.o chamado Micro 
Bacias, mas era prestador de serviços, sendo que somente 
depois de 2013 passou a ser vice-:9:::esidente. Depois 
ingressaram com.o vendedores CA.R.LOS LUCIANO, CÉS}\.R 
BKRTHOLINO e EMERSON corti.rmou na COAF'. Nesta época 
percebeu que a C)AT t.rabalh&va .i rreqularmente, ~ sto ~' a 
coonc:ré'lt:i va trabalhava com vencias na chamada públ:i ca, oa a 

- I -

entrega de produtos para a m2n,:1da esco1ar mun:ici~al e 
e.:::t.1d11:;il, e, para i:.:oso os prc<:L1t::.us '.1E'cess2L:::Lç1.me:1t:e t m que ·"' 
advir cc pe.qt:.er1os proiutoresr ma:: . s:~ não c~:::crria,L pos~o 
que cerca ae 85 dos r,rodut.,:,s n nharr. cu CEASA De RIB._ 

PRE:TC, ou seja, eram produtos industrializados·. Os """·tj-, 
vendedcres SMSRSON, Cl\RLOS LUCIA1'JO e SAR vie:Ltavarr 'Y1 

l\ 
irücialmente as pref cd l;:uras e acertavé:nn o "negócio", isto / 11 

é, se tratava de urrta esquerna, sendo que somente era 1 J. ,·) 

jnforrcado ao declarante o nome da Prefeitura; geralmente .. /rl 
eles diziam "a prefeitura 'ts1' é nost;a". Depois disso 1 1 

eram e 1 os orçamentos, vindo da MUNDO NATUR.l\L 
e P.JVJB, elas geridas pelo SIO. Os valures dos 
prcJci11t()S eré.::.m. s1..11:=:,erfat11.crtdo3 r~a_.r éJ <_Ju.e Y1u11·,1c;sr~e :rneios ele 

ssões, que consistia~ em 
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