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1 DO CONHECIMENTO DO FATO 

A Instalação da Comissão Parlamentar de Inquerito - CPI foi requerida pelo Vereador 

Deglaber Goulart no dia 13 de maio de 2013, em decorrência das denuncias referentes 

ao sistema de táxi no MunLcipio de Flortanopolis Com o intuito de embasar seu 

requerimento, anexou materias jornalisticas do Jornal "Noticias do Dia" que versavam 

sobre o tema 

2 DA CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO 

2 1 - Da Constituição 

A Comissão Parlamentar de Inquerito foi constituLda a partir do Requerimento no 

371/2013, nos termos do art 52 do Regimento Interno da CMF, com prazo inicial de 60 

(sessenta) dias, prorrogaveis por mais 60 (sessenta), sendo composta de 07 (sete) 

membros O Requerimento foi aprovado e deu origem a Resolução ao Ato da 

Presidência n° 051/2013 publicada no Diario Oficial do Municipio no dia 27 de maio de 

2013 

2 2 - Da Instalação, Eleição da Presidência, Relatoria e Sub Relatoria 

Aos vinte e sete dias do mês de maio de 2013, foi realizada a reunião de instalação da 

Comissão Parlamentar de Inquerito, com o objetivo de eleger o Presidente e o Relator 

Em seguida, na forma regimental, foi eleito o Vereador Guilherme Pereira de Paulo 

como Presidente, o Vereador Tiago Silva como Relator eo Vereador Edmi]son Carlos 

Pereira Juniomc/ub Relato 

( 
1 
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2 3 - Do Funcionamento 

Devidamente instalada e estabelecidas as normas gerais de seu funcionamento, a 

Comissão realizou 01 (uma) Reunião de Instalação, e 14 (quatorze) Reuniões 

Ordinarias com Oitiva de testemunhas e 06 (seis) Reuniões Ordinarias de carater 

Administrativo 

3 DO PRAZO 

A Comissão iniciou seus trabalhos em vinte e sete de maio de 2013, e teve o prazo de 

conclusão de 60 (sessenta) dias, que foi prorrogado por mais 30 dias e posteriormente 

por mais 15 dias 

4 DOS INDÍCIOS E DO FATO DETERMINADO 

Conforme a legislação brasileira indicio e a circunstância conhecida e provada, que, 

tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra 

Analisando a documentação que compõe o Processo Administrativo 47935, alem de 

diversas denuncias recebidas, bem como as materias jornalisticas depreende-se que 

ha indicios de irregularidades no sistema de taxi em nossa cidade 

O Fato determinado prende-se na investigação de fatos que envolvem a concessão, 

uso, titularidade e autorização de taxis no Município de Florianopolis e, tambem, na 

outorga da permissão para taxi executivo 

Isto posto, e em conformidade com o art 52,31) do Regimento Interno da CMF, este 

Relator entendeu que ha existência de fato determinado, conforme apresentado em 

Relatorio Preliminar 

5 REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E DEPOIMENTOS 

Data 2710512013, Reo d Instalação 

Reu ?odministrativa Y > 	Data 2910512013, 	2 	 r 	NJ 
/I 

/ 	 5 



ES TAD ODES ANTACATARINA 
CÂMARAMUNICIPALDEFLORIANO POLI S 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

Data 0510612013, Reunião Administrativa 

Data 1110612013, Reunião Administrativa 

Data 1310612013, Depoimentos Marcelo Roberto da Silva e Juvencilio João de Souto 

Data 14/0612013, Depoimentos Marlene Bolan (não compareceu), João Batista Nunes 

e Humberto Racentini 

Data 20106/2013, Depoimentos João Geraldo Dano, Juscelia Monn e Edinei 

Domareski Corvalão 

Data 2110612013, Reunião Administrativa 

Data 21/0612013, Depoimentos Andre Luiz Curcio, Rodrigo da Silva Graciosa e Darcio 

Gustavo Correia Filho 

Data 04107/2013, Depoimentos Hudson Pires, Marlene Bolan, Joaquim Rogério 

Mattos e Luiz Gonzaga Gonçalves 

Data 05107/2013, Depoimentos Wilson VirgiLio Real Rabelo, Glauco Augusto Vieira e 

Cristiano dos Santos (não compareceu) 

Data 11/0712013, Depoimentos Joaquim Rogerio de Mattos (não compareceu), Iraci 

SiLvano Rios (não compareceu), Lindaura Ruth Ferreira da Silva 

Data 1210712013, Depoimentos Neri Valmor Machado e João Lidio Costa 

Data 01108/2013, Depoimentos Ricardo Knies (não compareceu) e Flavio Koch 

J u n lo r 

Data 0210812013, Depoimentos Franco Luciano Gorski (não compareceu, mas 

justificou), Joaquim Rogerio de Mattos e Cristiano dos Santos (não compareceu) 

Data 05108/2013, Reunião Administrativa 

Data 08108/2013, Depoimentos Paulo Cesar Nascimento, Mauricio Carlos Pereira e 

Carlos Eduardo Medeiros 

Data 09/0812013, Depoimentos Franco Luciano Gorski e Cristiano dos Santos (não 

compareceu) 

Data 15/0812013, Reunião Administrativa 

Data 16/0812013, Depoimentos Fabricio Pereira Pacheco, Alexandre José dos 

Santos, Ricrdo Knies (ri ãoj'ompareceu) e Rafael Nunes de Souza (não compareceu) 

Data 1 6/O Oiíepoi4ntos Isaias Gomes (cLoantosI  Alexandre HersRo 

(Habeas Cor  - pe mane,pem silêncio) Rosêjigela  de Souza Gome (Habeas" 
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Corpus - permaneceu em silêncio), Raquel de Souza Santos Freitas (Habeas Corpus 

permaneceu em silêncio), Nilton Cesar Freitas (Habeas Corpus - permaneceu em 

silêncio) Regiane da Rocha dos Santos (Habeas Corpus - permaneceu em silêncio), 

Tatiani Cristina da Silva (Habeas Corpus - permaneceu em silêncio), Silvio Gomes dos 

Santos (Habeas Corpus - permaneceu em silêncio), Ricardo Knies (Habeas Corpus 

permaneceu em silêncio) e Cristiano dos Santos (Habeas Corpus - permaneceu em 

silêncio) 

6 INVESTIGAÇÃO 

6 1 O Sistema de Táxi em Florianópolis 

A Lei Complementar 085/2001 de 11 de setembro de 2001, dispõe sobre o serviço de 

taxi no município de Fbrtariopolis, ou seja, regulamentou toda a atividade e exploração 

deste serviço público 

Trouxe varias inovações ao sistema e principalmente possibilitou a efetiva fiscalização 

e aplicação de penalidades Porem, trouxe também a manutenção de todas as 

permissões concedidas sem processo licitatorio 

Atualmente o sistema conta com 470 (quatrocentos e setenta) permissões de taxi, 

sendo elas, 258 (duzentos e cinquenta e oito) antigas (sem licitação) e 212 (duzentos e 

doze) fruto de um processo licitatorio decorrente de 2010 

6 2 Os Veículos de Transporte Turístico 

O serviço de transporte turistico de superfície e regulamentado pela Lei Complementar 

034/1999, pela Lei 421/2012 e pelo Decreto 5651/2008 

A Secretaria de Mobilidade Urbana e 

controlar, fiscalizar e aplicar sanções a/e 

Seu funcionan4nto e com base en 

Licitatorio 

1' 
li 

/ 

wida a competência para gerenciar, licenciar, 

La modalidade de transporte 

utorizações, ksem precedência de ocesso 
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A partir de 2009 uma serie de Decretos e Normas Complementares alteraram o 

funcionamento, destacando-se o Decreto 6499, o Decreto 9054 e a Norma 

Complementar 114 

Com a proibição de novas inclusões e a impossibilidade de transferências o que se vê 

hoje e uma nova modalidade de comercio ilegal de Autorizações 

6 3 A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana 

A Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, atual Secretaria de 

Mobilidade Urbana, possui a competência de gerenciar e fiscalizar os serviços de 

transporte coletivo, transporte turistico, transporte escolar e taxi e transporte lacustre 

Na seu corpo de fiscalização possui cerca de 35 (trinta e cinco) fiscais, sendo a maior 

demanda e permanência dos fiscais nos terminais de integração 

Alem disso, os fiscais não possuem poder de solicitar documentação referente ao 

motorista (CNH), nem documentos de porte obrigatorio do veiculo (CRLV), dificultando 

a fiscalização 

Por estar a muito tempo fazendo a mesma fiscalização e sendo sempre os mesmos 

fiscalizados, não atua mais com impessoalidade 

Alem disso, seu corpo tecnico encontra-se totalmente defasado 

No curso da investigação e na tomada de depoimentos, alem das declarações na 

imprensa, sempre a afirmação expedida pela Secretaria era que a administração de 

permissões por terceiros era uma fatacia, uma "conversa de corredores" e nunca havia 

sido provada 

Ocorre, porem, que no ano de 2003, tramitou na Secretaria, o Processo 34642-2003, 

iniciado pelo ofício 1 371/2003 do Juiz da 1a  Vara Civel da Capital, no qual encaminhou 

copia do Contrato de Arrendamento entre Edson de Oliveira Leite e Valdir Laureano, 

cujo objeto era a permissão AX 0011 

Destaca-se que a ultima movimentação deste processo deu-se no dia 01/02/2005, com 

o seguinte despac "O processo em questãdsé trata de um desentendimento entre-as  

partes (permiss!oRaio de uma placa de taxi e seu 1 rendatario) confor(a Lei 

/7 	Complementar 085 JO1 que reguLamepa aseri de\tãxi no Municipio, 0 Caso acima 



Z - úlg, 4 ~r, 

ESTADODE SANTA CATARINA 
CÂMARAMUNICIPALDEFLORJANOPOLIS 

COPt[SSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO 

infringe esta Lei no seu item IX do artigo 26, Sendo assim achamos por bem não nos 

pronunciar" Assina Mauricio Carlos Pereira, então Diretor do Departamento de 

Operações 

Causa estranheza, este processo contendo um contrato de arrendamento, tramitar 

cerca de um ano e três meses na Secretaria e terminar com um desfecho inconclusivo, 

para não dizer decepcionante, pois a maior prova da irregularidade esteve a todo 

momento de baixo do nariz do Executivo Municipal 

Posteriormente nos anos de 2011 e 2012, novamente a Secretaria de Transportes 

esteve diante de contratos de arrendamento, tendo um deles inclusive, trazendo um 

anexo com forte indicio de "controle de pagamentos" com assinatura e teve atuação 

morosa e ineficiente na apuração de ilegalidades 

6 4 As Transferências de Permissões de Táxi 

A Lei Complementar 085/2001 proibe as cessões e transferências de permissões ou 

licenças de trafego de taxis 

Porem, em seu artigo 26, IX, traz a figura de "casos excepcionais", o que 

aparentemente traria uma legalidade a uma série de transferências feitas 

Outrossim, qual excepcionalidade teria em uma transferência feita a um terceiro, sem 

relação com o permissionario e ate de pessoas que sequer teriam contato com taxi, 

pois nunca foram motoristas auxiliares? 

No curso da investigação restou comprovado que no orgão gestor do sistema de taxi, o 

entendimento sobre a possibilidade de transferências era da seguinte forma 

2001--------até ------.--2004 transferência so era permitida para meeira ou herdeiros(as), 

2005--------até--------2008 transferência para qualquer um que solicitasse (terceiros), 

2009--------até--------2013 transferência so permitida para meeira ou herdeiros(as), 

Analisando toda a documentação encaminhada/'esta Relataria chegou a conc1us que 

as transferências abaixo relacionadas, contrarirarn legJaão vigente 

ó1 
, 

1 
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1) Processo 3545112004, Permissão 0138, Transferida de Edson Vieira Geremias, 

Para lsaias Gomes dos Santos, Data da Transferência 24 de julho de 2006 Oficio do 

Sindicato dos Condutores Autônomos assinado por Joaquim Rogerio Mattos, Atestado 

do Medico do Sindicato Franco Luciano Gorski, Parecer assinado por Maurffio Rosa, 

matricula 6800-4 e Mauricio Carlos Pereira, matricula 08174-4,OBS Taxa de 

transferência parcelada em 24 (vinte e quatro) vezes, Secretario Norberto Stroisch 

Filho 

2) Processo 7254/2005, Permissão 0091, Transferida de Vilson Attino Xavier, Para 

Wilson Xavier, Data da Transferência 24 de julho de 2006 Oficio do Sindicato dos 

Condutores Autônomos assinado por Joaquim Rogerio Mattos Atestado do Medico do 

Sindicato Franco Luciano Gorski, Parecer assinado por Mauritio Rosa, matricula 6800-

4 e Mauricio Carlos Pereira, matricula 08174-4, Secretario Norberto Stroisch Filho 

3) Processo 8366/2005, Permissão 0113, Transferida de Sergio Ancemo Brinhosa, 

Para Juliana Silva, Data da Transferência 26 de julho de 2006 Oficio do Sindicato dos 

Condutores Autônomos assinado por Joaquim Rogerio Mattos Atestado do Medico do 

Sindicato Franco Luciano Gorski, Parecer assinado por Luiz Fernando Pedro, 

Secretário Norberto Stroisch Filho 

4) Processo 12890/2005, Permissão 0007, Transferida de Marcia Beatriz Pugsley 

Moreira, Para Tatiani Cristina da Silva dos Santos, Data da Transferência 24 de julho 

de 2006 Oficio do Sindicato dos Condutores Autônomos assinado por Luiz Gonzaga 

Gonçalves Atestado do Medico do Sindicato Franco Luciano Gorski, Parecer assinado 

por Maurilio Rosa, matricula 6800-4, Mauricio Carlos Pereira, matricula 08174-4, OBS 

Taxa de transferência parcelada em 24 (vinte e quatro) vezes, Secretario Norberto 

Stroisch Filho 

5) Processo 7434/05, Permissão 0061yTTansferida de Neri Valmor Mach, Para 

Silvio Gomes dosSntos, Data da Trnsierência 24 de julho de 2006 Oficio do 
 ,7 	Sindicato dos Condutoçs Autônomo asira 
1 

d'por 'uiix Gonzaga Gonçalves A+a»6 
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1) Processo 35451/2004, Permissão 0138, Transferida de Edson Vieira Geremias, 

Para isa ias Gomes dos Santos, Data da Transferência 24 de julho de 2006 Oficio do 

Sindicato dos Condutores Autônomos assinado por Joaquim Rogerio Mattos, Atestado 

do Medico do Sindicato Franco Luciano Gorski, Parecer assinado por Maurilio Rosa, 

matricula 6800-4 e Mauricio Carlos Pereira, matricula 08174-4,OBS Taxa de 

transferência parcelada em 24 (vinte e quatro) vezes, Secretario Norberto Stroisch 

Filho 

2) Processo 7254/2005, Permissão 0091, Transferida de Vilson Altino Xavier, Para 

Wilson Xavier, Data da Transferência 24 de julho de 2006 Oficio do Sindicato dos 

Condutores Autônomos assinado por Joaquim Rogerio Mattos Atestado do Medico do 

Sindicato Franco Luciano Gorski, Parecer assinado por Maurilio Rosa, matricula 6800 

4 e Mauricio Carlos Pereira, matricula 08174-4, Secretario Norberto Stroisch Filho 

3) Processo 8366/2005, Permissão 0113, Transferida de Sergio Ancelmo Brinhosa, 

Para Juliana Silva, Data da Transferência 26 de julho de 2006 Oficio do Sindicato dos 

Condutores Autônomos assinado por Joaquim Rogerio Mattos Atestado do Medico do 

Sindicato Franco Luciano Gorski, Parecer assinado por Luiz Fernando Pedro, 

Secretario Norberto Stroisch Filho 

4) Processo 12890/2005, Permissão 0007, Transferida de Marcia Beatriz Pugsley 

Moreira, Para Tatiani Cristina da Silva dos Santos, Data da Transferência 24 de julho 

de 2006 Oficio do Sindicato dos Condutores Autônomos assinado por Luiz Gonzaga 

Gonçalves Atestado do Medico do Sindicato Franco Luciano Gorski, Parecer assinado 

por Maurilio Rosa, matricula 6800-4, Maurício Carlos Pereira, matricula 08174-4, OBS 

Taxa de transferência parcelada em 24 (vinte e quatro) vezes, Secretario Norberto 

Stroisch Filho 

5) Processo 7434/05, Permissão 0061 jTransferida de Neri Valmor MachS6i, Para 

Silvio Gomes dos\Sritos, Data da Transferência 24 de julho de 2006 

Oficio 

do 

7 Sindicato dos Condutores Autônomo dr [Gonzaga  Gonçalves Aesa 6 
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do Medico do Sindicato Franco Luciano Gorski, Parecer assinado por Maurilio Rosa, 

matricula 6800-4, Lucia Maria Mendonça, matricula 6785-7, OBS Taxa de 

transferência parcelada em 24 (vinte e quatro) vezes, Secretario Norberto Stroisch 

Filho 

6) Processo 50162/2005, Permissão 0213, Transferida de Marcos Aurelio da Silva, 

Para Marcelo Roberto Martins, Data da Transferência 24 de julho de 2006 Ofício do 

Sindicato dos Condutores Autônomos assinado por Luiz Gonzaga Gonçalves e 

Joaquim Rogerio Mattos Atestado do Medico do Sindicato dos Condutores Autônomos 

Franco Luciano Gorski, Parecer assinado por Fabricio Pereira Pacheco, Secretario 

Norberto Stroisch Filho 

7) Processo 4808912005, Permissão 0021, Transferida de Vera Maria Frota Correia 

Lobo, Para Rosângela Souza Comes, Data da Transferência 24 de julho de 2006 

Ofício do Sindicato dos Condutores Autônomos assinado por Joaquim Rogerio Mattos 

Atestado do Medico do Sindicato Franco Luciano Gorski, Parecer assinado por Fabricio 

Pereira Pacheco, Secretario Norberto Stroisch Filho, OBS Taxa de transferência 

parcelada em 12 (doze) vezes 

8) Processo 11930/2007, Permissão 0071, Transferida de Orlando dos Santos, Para 

Raquel de Souza Santos Freitas, Data da Transferência 06 de junho de 2007 Oficio do 

Sindicato dos Condutores Autônomos assinado por Joaquim Rogerio Mattos Atestado 

do Medico do Sindicato Franco Luciano Gorski, Parecer assinado por Fabricio Pereira 

Pacheco, Secretario Norberto Stroisch Filho 

9) Processo 40408/2007, Permissão 0219, Transferida de Dalcileno Mafra da Silva, 

Para Regiane da Rocha dos Santos, Data da Transferência 06 de novembro de 2007 

Oficio do Sindicato do7'9ondutores Autônomos1a' 

Parecer assinado port\,xandre  Jose dos Sant/D, 

CÍCI  

/ 

inado por Luiz Gonzaga Goçlves, 

'Secet o Norberto Stroisch ilho 
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10) Processo 4041112007, Permissão 0099, Transferida de Luiz Fernando Vieira, Para 

Nilton César Freitas, Data da Transferência 06 de novembro de 2007 Oficio do 

Sindicato dos Condutores Autônomos assinado por Luiz Gonzaga Gonçalves, Parecer 

assinado por Alexandre Jose dos Santos, Secretario Norberto Stroisch Filho 

11) Processo 1628412007, Permissão 0018, Transferida de Varlerie Cardoso Barcelos 

dos Santos, Para Rafael Luiz da Silva, Data da Transferência 12 de junho de 2007 

Oficio do Sindicato dos Condutores Autônomos assinado por Joaquim Rogerio Mattos, 

Parecer assinado por Fabricio Pereira Pacheco, Secretario Norberto Stroisch 

Filho OBS Taxa de transferência parcelada em 12 (doze) vezes 

12) Processo 1365912008, Permissão 0046, Transferida de João Irineu de Souza, Para 

Rafael Nunes de Souza, Data da Transferência 28 de março de 2008, Secretário 

Norberto Stroisch Filho 

13) Processo 147412009, Permissão 0193, Transferida de Pedro Manoel da Cunha, 

Para Rodrigo da Silveira, Data da Transferência 03 de fevereiro de 2009 Oficio do 

Sindicato dos Condutores Autônomos assinado por Luiz Gonzaga Gonçalves, Parecer 

assinado por Mauricio Carlos Pereira, matricula 08174-4, Secretario Carlos Eduardo 

Medeiros 

14) Processo 4802312009, Permissão 0178, Transferida de Jorge João de Amorim, 

Para Rafael Rocha de Amorim Nos documentos em posse da CPI, o processo restou 

indeferido, porém, a transferência foi realizada, pois a permissão 0178 encontra-se em 

nome de Rafael Rocha de Amorim 

15) Processo 02838112012, Permissão 0104, Transferida de Apolôflio Antônio da 

Silveira, Para Israel Quadros da Silveira (neto), Data da Transferência 09 de 

2013, Parecer assin7

ntão,

o  por Rodrigo Graciosa e acolhido por Marcelo Roberto 

matricula 081 85-0 	Secretario de T sports,porem, o termo de per 

assinado por Va 	jberto Piacentwli 1 / 77/k'\ CJ 
e 

12 



ESTADODESANTACATARINA 

CÂMARAMTJNICIPALDEFLORIANÓ POLI S 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO 

6 5 A Conduta dos Servidores Públicos 

Analisando toda prova carreada aos autos, alem dos depoimentos, pode-se analisar a 

conduta dos servidores publicos da seguinte forma 

Maurilio Rosa, matricula 6800-4, então Coordenador da Secretaria de Transportes, 

emitiu parecer que fundamentou as transferências ilegais Processo 35451/2004 

(permissão 138), Processo 725412005 (permissão 0091), Processo 12890/2005 

(permissão 0007), Processo 743412005 (permissão 0061) 

Mauricio Carlos Pereira, matrícula 08174-4, então Diretor do Departamento de 

Operações da Secretaria de Transporte, esteve diante de um contrato de 

arrendamento, constante do Processo 34642-2003 e emitiu despacho terminativo sem 

manifestação sobre a ilegalidade, alem disso, emitiu parecer que fundamentou as 

transferências ilegais Processo 35451/2004 (permissão 138), Processo 7254/2005 

(permissão 0091), Processo 12890/2005 (permissão 0007), Processo 1474/2009 

(permissão 0193) 

Lucia Maria Mendonça, matricula 6758-7, funcionaria da Secretaria de Transportes, 

emitiu parecer que fundamentou a transferência ilegal Processo 7434/2005 (permissão 

0061) 

Luiz Fernando Pedro, então Assessor Operacional da Secretaria de Transportes 

emitiu parecer que fundamentou a transferência ilegal Processo 8366/2005 (permissão 

0113) 

Fabrício Pereira Pacheco, então Assessor Juridico da Secretaria de Tra4ortes, 

emitiu parecer queffundamentou as transferências ileoais Processo 5d'162!2005 

(permissão 0213), 

(permissão 0071) e 

cesso 48089/2005 ,(permissão 0021), Processo 1 190/20.. 

,ess , 	4ermissoÇo'üi 8) 

/ 
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Alexandre José dos Santos, então Assessor Juridico da Secretaria de Transportes, 

emitiu parecer que fundamentou as transferências ilegais Processo 40408/2007 

(permissão 0219) e Processo 40411/2007 (permissão 0099) 

Norberto Stroisch Filho, então Secretario Municipal de Transportes emitiu decisão 

final dos processos de transferências ilegaisProcesso 35451/2004 (permissão 138), 

Processo 7254/2005 (permissão 0091), Processo 836612005 (permissão 	0113), 

Processo 12890/2005 (permissão 0007), Processo 7434/2005 (permissão 	0061), 

Processo 50162/2005 (permissão 0213), Processo 4808912005 (permissão 0021), 

Processo 11930/2007 (permissão 0071), Processo 40408/2007 (permissão 0219) e 

Processo 40411/2007 (permissão 0099), Processo 16284/2007 (permissão 0018) e 

Processo 13659/2008, alem de assinar o Contrato de Adesão de Outorga de 

Permissão relativo as transferências citadas 

Carlos Eduardo Medeiros, então Secretario Municipal de Transportes emitiu decisão 

final do processo de transferência ilegal Processo 1474/2009 (permissão 0193), alem 

de assinar o Contrato de Adesão de Outorga de Permissão relativo à transferência 

citada 

Rodrigo Graciosa, então Assessor Jurídico da Secretaria de Transportes, no Processo 

1869-2011 (Prefeitura Municipal de Florianopolis), que continha provas claras de 

contrato de arrendamento entre o Permissionario Carlos Trindade Xavier e o Sr Isaias 

Gomes dos Santos, manifestou-se pela revogação das permissões 097 e 0138 no dia 

17/06/2011 O Secretario de Transportes João Batista Munes, em duvidas sobre acatar 

tal parecer encaminhou a Procuradoria do Município, que devolveu no dia 05/07/2011 

com a recomendação de realizar mais investigações e depoimentos Cumprida esta 

etapa Pela Secretaria de Transportes, surpreendentemente o Sr Rodrigo Graciosa-m- 
i 

dia 15/09/2011 emite um novo parecer alegando que existe uma Ação Declartoriade / 	lnconstituc1onalidadetra o artigo 64 da Le Complementar 085/2001, eueo" 

Á. 	processo administratiyo ceu de perda de QbJto lncformado com tal 	âo o 
- 	 \ 1/ 	 1, 	~WlvenoSecretario Joao BatIsencaminha novamente/a ia 

/f 
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06/10/2011 No dia 10110/2011 O Secretario Adjunto Juvencilio João Souto encaminha 

o processo ao Assessor Juridico Rodrigo Graciosa para conclusão, sendo que o 

processo não possui continuação Alem disso, Ja no Processo Administrativo OR 

131/SMTT/GEAFI/2012, a Assessoria Juridica deparou-se novamente com um contrato 

de Arrendamento, desta vez entre Iraci Silvano Rios e Isaias Gomes dos Santos, com o 

agravante de possuir nos autos relação de pagamento pelo 	da permissão 

Porem, no dia 26 de novembro de 2012, mesmo com farta prova carreada nos autos, a 

Assessoria opina pelo arquivamento do processo, sendo o parecer acatado por Valmir 

Humberto Piacentini em 20/03/2013 Alem do exposto, emitiu parecer que fundamentou 

a transferência ilegal Processo 028381/2012 (permissão 0104) 

João Batista Nunes, então Secretario Municipal de Transportes, atual Secretario 

Municipal do Continente, mesmo possuindo competência para anular as permissões 

alvo de investigações que comprovaram o arrendamento, preferiu encaminhar sempre 

os autos a Procuradoria Geral, postergando suas decisões 

Marcelo Roberto da Silva, então Secretario de Transportes acolheu o parecer que 

fundamentou a transferência ilegal Processo 028381/2012 (permissão 0104) 

Valmir Humberto Piacentini, então Secretário Municipal de Transportes e Mobilidade 

Urbana, atual Secretario De Mobilidade Urbana, no Processo Administrativo OR 

131/SMTT/GEAFJJ20I2, a Assessoria Juridica deparou-se com um contrato de 

Arrendamento, entre Iraci Silvano Rios e Isaias Gomes dos Santos, com o agravante 

de possuir nos autos relação de pagamento pelo "aluguel" da permissão Porem, no dia 

26 de novembro de 2012, mesmo com farta prova carreada nos autos, a Assessoria 

opina pelo arquivamento do processo, sendo o parecer acatado por Valmir Humberto 

Piacentini em 20/03/2013 

Além do exposto, ass1 u Termo de OutorgaGe Permissão fruto de uma tranncia 

ilegal Processo O2838l/2012 (permissão olp4/ - 	Ç" 	 / 
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Hudson Pires atual Superintendente da Fundação Municipal de Esportes, estaria em 

tese violando o artigo 37, incisos XVI e XVII da Constituição da Republica Federativa 

do Brasil, por ser Permissionario de taxi e estar exercendo a função publica de 

Superintendente da Fundação Municipal de Esportes 

6 60 Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de 

Florianópolis - SCAVR 

Trata-se do Sindicato representante dos Permissionarios, ou seja, patronal 

Restou claro o envolvimento ativo do Sindicato nas transferências realizadas ao 

arrepio da Lei, principalmente por a grande maioria delas conter pedidos assinados 

pelo Presidente ou Vice Presidente do Sindicato e validadas por atestados fornecidos 

por médico do Sindicato Atestados estes de incapacidade para exercer a profissão 

expedidos em consulta unica sem realização de exames periciais ou definindo o prazo 

da incapacidade atestada 

6 7 O "Esquema 138" 

Cumpre ressaltar que esta Relatoria manteve a designação para a pratica de 

administração por terceiros das permissões de taxi, em homenagem a imprensa, pois 

sem o trabalho arduo destes profissionais iniciado em 2011, todo este mercado 

paralelo jamais teria vindo a tona 

No caso especifico do Sr Isafas Gomes dos Santos a pratica de administração de 

permissões era de uma verdadeira empresa 

O documento abaixo pertencente a um veiculo da permissão 0242, apreendido pelo  

CPI no cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão é um exemplo de orno a 

,-7 administração era feita, 1erdo realizado controle' pelo Motorista Auxiliar e a conterência 
(1 

de valores realizada no esÇritoriøda Mecânica 1 0, loc1tza4a na Rua JJom Pero 57 

Capoeiras, Flonanopol190 
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Ricardo Knies, inscrito noCPF sob n° 043 347 049-64 aparece na investigação como 

secretario de Isaias, realizando atividades de controle de multas dos veiculos 

administrados e despachante junto a Secretaria de Transportes e concessionarias de 

veículos, tendo seu local de trabalho a Oficina 1 O 

Prova desta conduta e sua participação ativa no Processo de Transferência 

04278512012, referente a permissão 0157 de Osmar Teske para Murilo Teske, tendo 

inclusive, assinado o protocolo de transferência Sua participação e fundamental na 

administração dos negocios e principalmente comprovando que a oficina é na verdade 

um escritorio de administração de frota de veículos 

n (1 
Os familiares permissionayo7, so apenas testa ,çie ferrPols a administraçacN-toda 

de ]salas 

21 	
27 



ES T AD ODESANTA C  ATARINA 
CÂMARAMUNICIPALDEFLORI ANO POLIS 

COttSSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO 

Inclusive alguns aparecem como funcionarias registrados da empresa igor Tur Agência 

de Viagens e Turismo LTDA ME CNPJ 07096715/0001-39 registrada no mesmo 

endereço da Oficina Mecânica 1 O, de propriedade de isa ias 

A seguir um organograma das Permissões transferidas para isaias e seus familiares e 

que são todas controladas e administradas por Isaias 

7JIPI I,I_ 
ÍiIIIIIIJ$I!1 1!I 

No cumprimento do mandado de busca e apreensão não foi achado nenhum b 

notas fiscais ou notas çpedidas pela OficipMecânica 1 O, somente 

serviço, orçamentos e no as fiscais de outras empresas 

(1 
s de 
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CÂMARAM UNI CIPAL DF, FLORIANÓPOLIS 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQTJ1RITO 

Abaixo um exemplo de controle de pagamento pelo aluguel das permissões, atentando 

para o detalhe da informação de Banco, agência e conta em algum deles 
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COMISSÃO PMZILAMENTAR DE INQUERITO 

A seguir, dois exemplos de comprovantes de deposito de pagamento de aluguel de 

permissões, neste caso Permissão 0353 e Permissão 0464, datados de 28/06/2013 
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Imagens do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão na 	Oficina 	1 0, 

comprovam que os motoristas de taxi Ia comparecem para fazer a conferência de 

valores, conforme abaixo 

Cada umntra/rndyi ualmee no escritorio para coÇferência de valores, senfta 

imagem acin/da/sal [.de eh" 	/ 	 7' 
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ESTADODE SANTA CATARINA 
CÂM ARAM UNI CIPALDEFLORIANOIO LIS 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERETO 

Pelas provas colhidas e alem do que dos autos corista, restou comprovado que o Sr 

Isaras Gomes dos Santos, administra direta ou indiretamente as seguintes permissões 

1) PERMISSÃO 0001, permissionarto Dacy Manoel da Silveira, provas colhidas 

• Ação trabalhista RTord 0006344-14 2011 5 12 0014 Clesio Ferreira afirma que 

sempre dirigiu o carro da Permissão 001 (Praça XV), acionou Isaras na Justiça 

do trabalho e Isaras fez o acordo 

• Processo RT 00063442011 5 120014 Motorista Auxiliar alega que dirigia o 

veiculo da permissão 001 e aciona Isaias na justiça do trabalho Isaias faz o 

acordo de R$ 2 000 para encerrar a demanda trabalhista 

• Processo RT 0007259-91 2011 5 12 0037 Motorista Auxiliar alega que dirigia o 

veículo da permissão 022 Aciona somente Isaias na justiça do trabalho Em 

depoimento, devidamente advertido e compromissado, a testemunha Rodrigo 

Beitrame afirma que dirigia para o Sr Isaras os veiculos das permissões 001, 

009, 015, 022, 025, 134 e 132 A testemunha Getulio Almeida Meio afirma que 

dirigiu para o Sr Isaras os veiculos 133, 134, 251 e 061 Juiz na sentença 

comprova que Isaias e quem administra a permissão 022 

• Permissão consta da relação apresentada por Ricardo Knies junto ao INMETRO, 

com o intuito de realizar verificação metrologica do taximetro no dia 23/01/2013 

Permissão com veiculo registrado no DETRAN com o endereço Rua Dom Pedro 

1, 57—endereço da Oficina 1 O de propriedade de lsaias 

• Copia de processo de Mudança de caracteristica do veiculo MLN 6209 fornecida 

pelo Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, comprovando que quem 

protocola o pedido e Ricardo Knres, funcionario de Isaias (assinatura no 

processo) 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita intitulada "Para Silvio" com relação de motoristas 

auxiliares, datada de 09/07/2013, com a respectiva permissão, comprova 

administraçãc/3a permissão por pte do Sr Isaias 	 ( 

• No cumpri e/o @-lMandado í Busca e Aprensão (Anexo 5) foi recoLbip" 

uma folha a scrrta, corf\re1açãc52e moto st'ap auxiliares, datada de 1907 
/ 	
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com a respectiva permissão, comprovando a administração da permissão por 

parte do Sr Isaias 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita, trazendo o nome do motorista auxiliar e o numero da 

permissão e o valor de R$ 17024, comprovando a administração da permissão 

por parte do Sr Isaias 

2) PERMISSÃO 0005, permissionario Gabriel Augusto Brincas, provas colhidas 

Processo RT 04673-2011-001-12-00-0 Motorista Auxiliar alega que dirigia os 

veiculos das permissões 005, 009, 083 e 203 e aciona Isaias na justiça do 

trabalho Isaias faz o acordo de R$ 3 000 para encerrar a demanda trabalhista 

3) PERMISSÃO 0007, permissionarlo Tatiani Cristina da Silva dos Santos, provas 

colhidas 

• Esta permissão e fruto de uma transferência feita de forma ilegal, contrariando 

os dispositivos da Lei Complementar 085/2001 

e Processo AT 01724-2006-001-12-00-5 Motorista auxiliar alega que dirigia os 

veiculos das permissões 138, 061, 007 e 168 

. Permissão consta da relação apresentada por Ricardo Knies junto ao INMETRO, 

com o intuito de realizar verificação metrologica do taximetro no dia 23101/2013 

• Permissão com veiculo registrado no DETRAN com o endereço Rua Dom Pedro 

1, 57— endereço da Oficina 1 O de propriedade de Isaias 

e Permissão consta do Relatorio de informações do dia 30/07/2013, onde o 

veiculo ficou estacionado na parte externa da Oficina 1 O localizada na Rua D 

Pedro 1, 57, Capoeiras gerenciada por Isaias Gomes dos Santos e o motorista 

dirigiu-se a parte interna e apos alguns minutos um novo motorista assumiu a 

direção do veiculo, comprovando o gerenciamento desta permissão por Isaias 

• Copia de processo de Primeiro Emplacamento do veiculo MKR 2822 for 

pelo Departametp Estadual de Trânsito - DETRAN, comprovando q quem 

adquiriu o vel JI/oí lsaías Gomes dos Santos ,assinatura no pces) 

utiliZando doeu4 ,nta çã o,de-Tatia kCristina da S 	dos Sa 	
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/ 

4) PERMISSÃO 0009, permissionario Sergio Alecio Martins, provas colhidas 

o Processo RT 04673-2011-001-12-000 Motorista Auxiliar alega que dirigia os 

veiculos das permissões 005, 009, 083 e 203 e aciona Isaias na justiça do 

trabalho Isaias faz o acordo de R$ 3 000 para encerrar a demanda trabalhista 

. Processo RT 0007259-91 2011 5 120037 Motorista Auxiliar alega que dirigia o 

veiculo da permissão 022 Aciona somente Isaias na justiça do trabalho Em 

depoimento, devidamente advertido e compromissado, a testemunha Rodrigo 

Beltrame afirma que dirigia para o Sr Isaias os veiculos das permissões 001, 

009, 0151  022, 025, 134 e 132 A testemunha Getúlio Almeida Meio afirma que 

dirigiu para o Sr isaias os veículos 133, 134, 251 e 061 Juiz na sentença 

comprova que Isa ias e quem administra a permissão 022 

Permissão consta da relação apresentada por Ricardo Knies junto ao INMETRO, 

com o intuito de realizar verificação metrologica do taximetro no dia 23/01/2013 

• Ricardo Knies e quem assina os trâmites do processo de transferência do antigo 

permissionario para Sérgio Alecio Martins 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita, intitulada 	Contas Semana 06/08 a 13/08), com a 

seguinte informação "pagar Clarice AX0009 - 6 500,00" 

o No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita, intitulada "Aluguel Semana 25/06 a 01/07" trazendo o 

número da permissão e o valor de R$ 2 200,00, comprovando a administração 

da permissão por parte do Sr Isaias 

No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5C) foi um bloco de 

notas intitulado "Carro 8548" trazendo uma serie de permissões e valores, assim 

sendo 0009 - 2 200, comprovando a administração da permissão por parte do 

Sr Isaias 

5) PERMISSÃO 0010, permissionario Nilton Coutinho de Azevedo, provas colhidas' 

Processo RT /574-2007-037-12-00-0 Motorista auxiliar alega que Ligia os 
/ 

veiculos das per 	soes 109, 084,,Q55, 126, 022,'1 34:,  010, 129 137, 0»04o, 
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097, 138 e 199 e aciona Isaias na justiça do trabalho Oficial de justiça em busca 

e apreensão constata administração de frota de taxi no endereço D Pedro 1, 57 

6) PERMISSÃO 0015, permissionario Julia Maria Todescato, provas colhidas 

Processo RT 0007259-91 2011 5 12 0037 Motorista Auxiliar alega que dirigia o 

veículo da permissão 022 Aciona somente Isaias na justiça do trabalho Em 

depoimento, devidamente advertido e compromissado, a testemunha Rodrigo 

Beltrame afirma que dirigia para o Sr IsaFas os veiculos das permissões 001, 

009, 015, 022, 025, 134 e 132 A testemunha Getulio Almeida Meio afirma que 

dirigiu para o Sr Isacas os veiculos 133, 134, 251 e 061 Juiz na sentença 

comprova que lsaías e quem administra a permissão 022 

• Permissão consta da relação apresentada por Ricardo Knies junto ao INMETRO, 

com o intuito de realizar verificação metrologica do taxímetro no dia 23/01/2013 

• Permissão consta do Relatorio de informações do dia 30/07/2013, onde o 

veículo ficou estacionado na parte externa da Oficina 1 O localizada na Rua D 

Pedro 1, 57, Capoeiras gerenciada por Isaias Gomes dos Santos e o motorista 

dirigiu-se a parte interna e apos alguns minutos um novo motorista assumiu a 

direção do veiculo, comprovando o gerenciamento desta permissão por ]saias 

Boletim de ocorrência 6896/2008 (3  DP Fpolis), ]saias afirma ser administrador 

do laxi de placas MEMO311 de propriedade de Julia Maria Todescato 

o No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita, intitulada "Aluguel Semana 25/06 a 01/07" trazendo o 

numero da permissão e o valor de R$ 200,00, comprovando a administração da 

permissão por parte do Sr [saias 

7) PERMISSÃO 0021, permissionaria Rosângela Souza Gomes, provas colhidas 

o Esta permissão e fruto de uma transferência feita de forma ilegal, contrariando 

os dispositivos da Lei Complementar 085/2001 

• Permissão consta da relação apresentada por Ricardo Knies junto ao INMTRO, 

como intuit' de 	lizar verificço metrologica 	táximetro no dia'23/01/20- '  

24 



L a VEZ 
ESTADODE SANTA CATA RINA 

CÂM ARAM UNI CIPALDEFLORI ANO POLIS 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERJTO 

8) PERMISSÃO 0022, permissionario Celio Alecio Martins, provas colhidas 

• Processo trabalhista 0007259-912011 5 12 0037 permissão e de Celio Alecio 

Martins, mas lsaias e quem e acionado judicialmente, BO 988212006 Central de 

policia, Taxi não foi devolvido no horario e em depoimento o Sr Isaias afirma 

que o taxi e de Celio Alecio Martins, mas e arrendado a lsaias Motorista com 

drogas 

• Processo RT 0007259-91 2011 5 12 0037 Motorista Auxiliar alega que dirigia o 

veículo da permissão 022 Aciona somente lsaias na justiça do trabalho Em 

depoimento, devidamente advertido e compromissado, a testemunha Rodrigo 

Beltrame afirma que dirigia para o Sr lsaias os veiculos das permissões 001, 

009, 015, 022, 025, 134 e 132 A testemunha Getulio Almeida Meio afirma que 

dirigiu para o Sr lsaias os veiculos 133, 134, 251 e 061 Juiz na sentença 

comprova que lsaías e quem administra a permissão 022 

e Processo RT 09274-2007-037-12-00-0 Motorista auxiliar alega que dirigia os 

veiculos das permissões 109, 084, 055, 126, 022, 134, 010, 129, 137, 071, 040, 

097, 138 e 199 e aciona lsaias na justiça do trabalho Oficial de justiça em busca 

e apreensão constata administração de frota de taxi no endereço D Pedro 1, 57 

• Permissão consta da relação apresentada por Ricardo Knies junto ao INMETRO, 

com o intuito de realizar verificação metrológica do taximetro no dia 23/01/2013 

e Permissão consta do Relatorio de informações do dia 30/07/2013, onde o 

veiculo ficou estacionado na parte externa da Oficina 1 O localizada na Rua D 

Pedro 1, 57, Capoeiras gerenciada por lsaias Gomes dos Santos e o motorista 

dirigiu-se a parte interna e apos alguns minutos um novo motorista assumiu a 

direção do veiculo, comprovando o gerenciamento desta permissão por lsaias 

e No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita, intitulada "Aluguel Semana 25/06 a 01/07" trazendo o 

número da permissão e o valor de R$ 2 200,00, comprovando a administraç-ãe, 

da permissão por parte do Sr lsaias 

• No cumPrimpo 9Mandado de Byca e Apreensãcr(Anexo 5C) foi um ~'10 oe,

notas intitulaarro 8548 trazendo uma seriepe ermissoes e valores,assim 
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sendo 0022 - 2 200, comprovando a administração da permissão por parte do 

Sr Isaias 

9) PERMISSÃO 0025, permissionario Itamar Alexandre da Costa, provas colhidas 

o Processo RT 0007259-91 2011 5 12 0037 Motorista Auxiliar alega que dirigia o 

veiculo da permissão 022 Aciona somente Isaias na justiça do trabalho Em 

depoimento, devidamente advertido e compromissado, a testemunha Rodrigo 

Seitrame afirma que dirigia para o Sr Isaias os veiculos das permissões 001, 

009, 015, 022, 025, 134 e 132 A testemunha Getúlio Almeida Meto afirma que 

dirigiu para o Sr Isaias os veiculos 133, 134, 251 e 061 Juiz na sentença 

comprova que tsaías e quem administra a permissão 022 

10) PERMISSÃO 0040, permrssionarto Osni Sardá, provas colhidas 

o No 50 885/2005 da 3a DPC ]saias relata que teve seu taxi abandonado pelo 

motorista e o mesmo apropriou-se do dinheiro Diz que o taxi era de placas 

MCN9691 Permissão 040 (permissionário Jair de Aguiar) 

• Processo RT 09274-2007-037-12-00-0 Motorista auxiliar alega que dirigia os 

veiculos das permissões 109, 084, 055, 126, 022, 134, 010, 129, 137, 071, 040, 

097, 138 e 199 e aciona Isaias na justiça do trabalho Oficial de justiça em busca 

e apreensão constata administração de frota de taxi no endereço O Pedro 1, 57 

11) PERMISSÃO 0044, permissionario Anesio Bruning, provas colhidas 

• Permissão consta da relação apresentada por Ricardo Knies junto ao INMETRO, 

com o intuito de realizar verificação metrologica do taximetro no dia 23/01/2013 

• Permissão com veículo registrado no DETRAN com o endereço Rua Dom Pedro 

1, 57 - endereço da Oficina 1 O de propriedade de Isaias 

• Permissão consta do Relatorio de informações do dia 30/07/2013, onde o 

veiculo ficou estacionado na parte externa da Oficina 1 O localizada na R,k5"\\ 

Pedro  L 57 94eis gerenciada por Isaias Gomes dos Santos e o r7torista 
/ 

dirigiu-se a 'art,rtÇterna e apos alguns minutos mçhovo motorista as n' 

direção d o, comproy 	 ame ia eáta,permiss~ã 
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COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERUO 

• Copia de processo de Primeiro Emplacamento do veiculo MKW 4667 fornecida 

pelo Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, comprovando que quem 

adquiriu o veiculo foi isaias Comes dos Santos (assinatura no processo) 

utilizando documentação de Anésio Bruning 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5C) foi recolhido 

uma serie de recibos da empresa Lopes Imobiliaria por serviços de transporte de 

taxi da permissão 0327, comprovando a administração da permissão por parte 

do Sr Isaias 

No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5C) foi recolhido 

Boleto devidamente quitado em 2611112012, Cedente Fiat Automoveis S A e 

Sacado Anesio Bruning, comprovando a administração da permissão por parte 

do Sr Isaias 

12) PERMISSÃO 0046, permissionario Rafael Nunes de Souza, provas colhidas 

e Permissão constada relação apresentada por Ricardo Knies junto ao INMETRO, 

com o intuito de realizar verificação metrologica do taximetro no dia 23101/2013 

Permissão com veiculo registrado no DETRAN com o endereço Rua Dom Pedro 

1, 57 endereço da Oficina 1 O de propriedade de Isaias 

13) PERMISSÃO 0055, permissionario Ivonete Rosa Lopes, provas colhidas 

• Veiculo estava circulando em nome do permissionário morto (denuncia Noticias 

do Dia) - presta contas na oficina 

e Processo AT 03942-2005-035-12-00-0 Motorista auxiliar alega que dirigia o 

veiculo da permissão 055 e entra na justiça do trabalho contra Isaias Em 

depoimento a permissionaria Ivonete Rosa Lopes afirma que [saias administra 

seu taxi Isaias confirma o arrendamento em seu depoimento 

e Processo RT 09274-2007-037-12-00-0 Motorista auxiliar alega que dirigia os 

veiculos das permissões 109, 084, 055, 126, 022, 134, 010, 129, 137, 

097, 138 e 199 e aciona ]saias na .JustI do trabalho Oficial de justiça eçn busca 

e areensã/í' stata admintstraç4e frota 
d1\r\ 

rio endereço D Pedro 05-7—~ 
ProcessoAT 941-2005-036-12 00-2 permissãq Y55 Permisdionia.Mrnete 

61V 	 61)2 
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Rosa Lopes em depoimento confirma o arrendamento Isaias confirma o 

arrendamento em depoimento, inclusive com a seguinte afirmação "que apesar 

de não ter taxi em seu nome, cuida de outros taxis assim como da primeira ré 

(Ivonete), cuidando atualmente de cinco a seis carros( )" juiz em sentença 

confirma que Isaias administra o taxi de Ivonete e varios outros táxis 

Processo 17263/2006 (Prefeitura de Florianopolis) solicitando substituição de 

veículos assinado por lsaías, mesmo sendo referente a permissão 0055, 

comprovando a administração da permissão por isaias 

14) PERMISSÃO 0061, permissionario Silvio Gomes dos Santos, provas colhidas 

• Esta permissão e fruto de uma transferência feita de forma ilegal, contrariando 

os dispositivos da Lei Complementar 08512001 

• Processo AT 01724-2006-001-12-00-5 Motorista auxiliar alega que dirigia os 

veículos das permissões 138, 061, 007 e 168 

• Pracesso RT 0007259-91 2011 5 12 0037 Motorista Auxiliar alega que dirigia o 

veiculo da permissão 022 Aciona somente Isaias na justiça do trabalho Em 

depoimento, devidamente advertido e compromissado, a testemunha Rodrigo 

Beitrame afirma que dirigia para o Sr ]saias os veículos das permissões 001, 

009, 015, 022, 025, 134 e 132 A testemunha Getulio Almeida Meio afirma que 

dirigiu para o Sr isaias os veiculos 133, 134, 251 e 061 Juiz na sentença 

comprova que Isaias e quem administra a permissão 022 

• Permissão consta da relação apresentada por Ricardo Knies junto ao INMETRO, 

com o intuito de realizar verificação metrologica do taximetro no dia 23/01/2013 

• Permissão com veiculo registrado no DETRAN com o endereço Rua Dom Pedro 

1, 57 - endereço da Oficina 1 O de propriedade de Isaias 

• Copia de processo de Primeiro Emplacamento do veiculo MKA 3809 fornecida 

pelo Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, comprovando que-quem 

adquiriu o veiq4h foi Isaias Gomes os Santos (assinatura no (processo) 

utilizando docui4nt -ão de Silvio Gombs dos Santos 
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15) PERMISSÃO 0071, permissionana Raquel de Souza Santos Freitas, provas 

colhidas 

Esta permissão e fruto de uma transferência feita de forma ilegal, contrariando 

os dispositivos da Lei Complementar 08512001 

• Processo RI 09274-2007-037-12-00-0 Motorista auxiliar alega que dirigia os 

veiculos das permissões 109, 084, 055, 126, 022, 134, 010, 129, 137, 071, 040, 

097, 138 e 199 e aciona Isaias na justiça do trabalho Oficial de justiça em busca 

e apreensão constata administração de frota de taxi no endereço D Pedro 1, 57 

• Permissão consta da relação apresentada por Ricardo Knies junto ao INMETRO, 

com o intuito de realizar verificação metrologica do taxímetro no dia 23/01/2013 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão foi recolhido um controle 

de táxi de placas MJT 4248, anexado a uma consulta consolidada de veiculo 

(DETRAN) para responsabilização do motorista pelo cometimento de infração de 

trânsito, comprovando a administração por parte do Sr lsaías 

No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita com relação de motoristas auxiliares devedores, datada 

de 12/08/2013, com a respectiva permissão, comprovando a administração da 

permissão por parte do Sr lsaías 

• O Processo de transferência 11930/2007 foi protocolado por Isaias 

16) PERMISSÃO 0083, permissionaria Mercedes Costa, provas colhidas 

Processo RI 04673-2011-001-12-00-0 Motorista Auxiliar alega que dirigia os 

veiculos das permissões 005, 009, 083 e 203 e aciona Isaias na justiça do 

trabalho Isaias faz o acordo de R$ 3 000 para encerrar a demanda trabalhista 

No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita com relação de motoristas auxiliares devedores de multas 

de trânsito, com a respectiva permissão, comprovando a administra9.—da 

permissão povriarte do Sr Isa ias 
(1 

• No cumprimento do Mandado de -usca e Apreeo (Anexo 5) foi ecoyi 

uma folha mVnis6iía, iotitMlada  "Aluguel Semana\25/06 a 01/07" traz do o 
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numero da permissão e o valor de R$ 2 500,00, comprovando a administração 

da permissão por parte do Sr Isaias 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão na residência do Sr [saias 

(Anexo 5C) foi recolhido um Recibo de Pagamento de IPVA, Licenciamento e 

Seguro Obrigatorio do veiculo de placas MU 3952 datado de 15/03/2013, 

comprovando a administração da permissão por parte do Sr [salas 

17) PERMISSÃO 0084, permissionaria lone Cascais Luciano, provas colhidas 

• Contrato de arrendamento com Isaias, constante no processo AT 01920-2005-

035-12-00-6 Neste processo o motorista auxiliar aciona Isaias, mesmo dirigindo 

o veiculo da permissão 0084 Isaias faz o acordo de R$ 650 

• Processo RT 09274-2007-037-12-00-0 Motorista auxiliar alega que dirigia os 

veiculos das permissões 109, 084, 055, 126, 022, 134, 010, 129, 137, 071, 040, 

097, 138 e 199 e aciona lsaias na justiça do trabalho Oficial de justiça em busca 

e apreensão constata administração de frota de taxi no endereço D Pedro 1, 57 

18) PERMISSÃO 0089, permssonaria lone Regina Coelho, provas colhidas 

• Processo RT 0007200-12 2011 5 120035 Motorista Auxiliar alega que dirigia os 

veiculos das permissões 089 e 198 e aciona Isaias na justiça do trabalho ]saias 

faz o acordo de R$ 800 para encerrar a demanda trabalhista 

19) PERMISSÃO 0092, permissionano Iraci Silvano Rios, provas colhidas 

• Contrato de arrendamento e copia de pagamentos, 

• Processo ADIV 07125-2006-037-12-00-5, no interrogatorio da Permissionaria 

esta confirma o arrendamento, 

• Compra e venda de veiculo com Silvio (irmão de Isaias) no dia 03/07/2012 

• Permissão consta da relação apresentada por Ricardo Knies junto ao 1NMFFM.  

com o intuito d ealizar verificação metrologica do taximetro no dia 23/0 /2013 

• 

Permissão cc~m ei -o registrado no/DETRAN corrip endereço Rua Doçn Pedro 

1, 57 — enderL 	a Oficina 1-0 de propriedade de ís;calas 
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• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi reGolhldo 

uma folha manuscrita com relação de motoristas auxiliares devedores de multas 

de trânsito, com a respectiva permissão, comprovando a administração da 

permissão por parte do Sr Isaias 

49 No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 50) foi recolhido 

um Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda referente a 

permissão 0092, sendo o comprador o Sr Jeff.erson Barros dos Santos (irmão 

de Isaias), datado de 02 de abril de 2006 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5C) foi recolhido 

um Contrato Particular de Cessão de Direitos Hereditários referente a 

permissão 0092, sendo o cessionario o Sr Jefferson Barros dos Santos (irmão 

de Isaias), datado de 02 de abril de 2006 

20) PERMISSÃO 0093, permissionario Elauri Jose dos Santos, provas colhidas 

e Permissão com veiculo registrado no DETRAN com o endereço Rua Dom Pedro 

1, 57— endereço da Oficina 1 O de propriedade de Isaias 

Permissão consta do Relatorio de informações do dia 30/07/2013, onde o 

veiculo ficou estacionado na parte externa da Oficina 1 O localizada na Rua D 

Pedro 1, 571  Capoeiras gerenciada por Isaias Gomes dos Santos e o motorista 

dirigiu-se a parte interna e apos alguns minutos um novo motorista assumiu a 

direção do veiculo, comprovando o gerenciamento desta permissão por Isaias 

Cópia de processo de Primeiro Emplacamento do veiculo MKW 4467 fornecida 

pelo Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, comprovando que quem 

adquiriu o veiculo foi Isaias Gomes dos Santos (assinatura no processo) 

utilizando documentação de Elauri Jose dos Santos 

o No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão foi recolhido um controle 

de taxi de placas MKW 4467, anexado a uma consulta consolidada de veiculo 

(DETRAN) para responsabilização do motorista pelo cometimento de infra1çào de 

trânsito, comprovand a administração por parte do Sr ]saias 
/1 

e No cumprimento dblMandado de Btisca e Apreensão (Anexo 5) foi recoll5hido 

uma folha manusdiía com relação _dei'riotori as 'aLixiliares devedbres1—c(atada 
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de 12/08/2013, com a iespectiva permissão, comprovando a administração da 

permissão por parte do Sr Isaias 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita, intitulada "Aluguel Semana 25106 a 01107" trazendo o 

numero da permissão e o valor de R$ 2 670,00, comprovando a administração 

da permissão por parte do Sr )saias 

o No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5C) foi recolhido 

Boleto devidamente quitado em 26/11/2012, Cedente Fiat Automoveis 8 A e 

Sacado Elauro Jose dos Santos, comprovando a administração da permissão 

por parte do Sr Isaias 

21) PERMISSÃO 0097, permissionario Carlos Trindade Xavier Filho, provas colhidas 

• Contrato de arrendamento com ]saias Comes dos Santos 

. Processo RTOrd 02502-2010-03412-00--7, Lsaias afirma em depoimento que 

arrenda o taxi Ha copia do contrato de arrendamento neste processo 

. Processo RT 09274-2007-037-12-00-0 Motorista auxiliar alega que dirigia os 

veiculos das permissões 109, 084, 055, 126, 022, 134, 010, 129, 137, 071, 040, 

097, 138 e 199 e aciona Isaias na justiça do trabalho Oficial de justiça em busca 

e apreensão constata administração de frota de taxi no endereço D Pedro 1, 57 

22) PERMISSÃO 0099, permissionario Nilton Cesar Freitas, provas colhidas 

• Esta permissão e fruto de uma transferência feita de forma ilegal, contrariando 

os dispositivos da Lei Complementar 085/2031 

• Permissão consta da relação apresentada por Ricardo Knies junto ao INMETRO, 

com o intuito de realizar verificação metrologica do taximetro no dia 23/01/2013 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita intitulada "Para Silvio" com relação de motoristas 

auxiliares, datada de 09/07/2013, com a respectiva permissão, comprova,pd-o-a 

administração daermissão por parte dor lsaias 	 ( 
• No cumprimen 4Mhdado de Busca e Apreeiã (Anexo 50) foi reollid9! 

com. rovantes cw6gamento-de Lp'enciamentp Anludi e Seguro DPVAT, ditados 
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de 19/03/2013, referentes ao veiculo MII 4052, permissão 0099, comprovando a 

administração da permissão por parte do Sr Isaias 

23) PERMISSÃO 0109, permissionario Antônio Agostinho Brincas, provas colhidas 

• Processo RT 09274-2007-037-12-00-0 Motorista auxiliar alega que dirigia os 

vejcubs das permissões 109, 084, 055, 126, 022, 134, 010, 129, 137, 071, 040, 

097, 138 e 199 e aciona Isaias na justiça do trabalho Oficial de justiça em busca 

e apreensão constata administração de frota de táxi rio endereço D Pedro 1, 57 

24) PERMISSÃO 0110, permissionario Aggeu Fernando Henrique Netto, provas 

colhidas 

o Processo RT 0000828-13 2012 0035 Motorista auxiliar alega que dirigia os 

veiculos das permissões 110 e 218 e aciona Isaias na Justiça do Trabalho 

]saias faz o acordo de R$ 7 000 para encerrar a demanda trabalhista 

o Permissão consta da relação apresentada por Ricardo Knies junto ao INMETRO, 

com o intuito de realizar verificação metrologica do taxímetro no dia 23/01/2013 

• Boletim de ocorrência 312/2007(3  DPC São Jose), Isaias afirma ser proprietario 

do veiculo MCE 6894, pertencente a Permissão 0110 

• Boletim de ocorrência 233/2008 (3 DP Fpohs), Isaias conduzia o veiculo MCE 

6894 pertencente a permissão 0110 e envolveu-se em acidente de trânsito 

• Boletim de ocorrência 7834/2008 (11  DP Fpolis), Isaias conduzia o veiculo 

MDP6324 pertencente a permissão 0110 e envolveu-se em acidente de trânsito 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita, com relação de motoristas auxiliares, datada de 19/07, 

com a respectiva permissão, comprovando a administração da permissão por 

parte do Sr ]saias 

25) PERMISSÃO 0126, 

Processo RT 

veiculos das p 

/ 

Euclides João da Silva, provas colhidas 

07-037-12-00,707 Motorista auxiliar alega que diri 

109, 084, 055, 126, 02<44.  010, 129, 37, 071 
1 
1- 

,/ 
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097,138 e 1 99 e aciona ]saias na justiça do trabalho Oficial de justiça em busca 

e apreensão constata administração de frota de taxi no endereço D Pedro 1, 57 

• Permissão consta da relação apresentada por Ricardo Knies junto ao INMETRO, 

com o intuito de realizar verificação metrologica do taxLmetro no dia 23/01/2013 

• Boletim de ocorrência 4446/2006 (31  DP Fpolis), Isaias registra ocorrência 

relatando que entregou o veiculo MCT 8259 (pertencente a permissão 0126) 

para Marcos João Bernardo trabalhar 

• Boletim de ocorrência 779/2009 (31  DP Fpolis), Jefferson Barros dos Santos, 

irmão de lsaías e funcionario da empresa Igor Tur e Mecânica 1 O envolve-se 

em acidente com o veiculo pertencente a permissão 0126 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita intitulada 'Para Silvio" com relação de motoristas 

auxiliares, datada de 09/07/2013, com a respectiva permissão, comprovando a 

administração da permissão por parte do Sr Isafas 

26) PERMISSÃO 0129, permissionaria Marlene Bolan de Amorim, provas colhidas 

• A permissionarLa afirma em entrevista ao Jornal noticias do Dia (jornalista Fabio 

Bispo) que arrenda a permissão para Isaías por R$ 3 500 mensais, 

• Em depoimento a CPI, a permissionaria afirma que não sabe quem são seus 

motoristas auxiliares, nem sabe quanto seu taxi arrecada 

• Processo RT 09274-2007-037-12-00-0 Motorista auxiliar alega que dirigia os 

veiculos das permissões 109, 084, 055, 126, 022, 134, 010, 129, 137, 071, 040, 

097, 138 e 199 e aciona Isaias na justiça do trabalho 

• [saias é quem protocola uma substituição de veiculos desta permissão junto a 

Secretaria de Transportes 

• Processo 12304/2007 (Pref,e'\ç1e Florianopolis) solicitando inclusão e 

exclusão de veiculos na perrissão 029, assinado por Isaias, comprovando sua 

administração da permissão 

ano JulieCarva1iho tac $ sLo 	

>n,  
/ 

do-, provas colhidas 
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o Processo RT 0007259-91 2011 5 120037 Motorista Auxiliar alega que dirigia o 

veiculo da permissão 022 Aciona somente Isaias na justiça do trabalho Em 

depoimento, devidamente advertido e compromissado, a testemunha Rodrigo 

Beitrame afirma que dirigia para o Sr Isaias os veiculos das permissões 001, 

009, 015, 022, 025, 134 e 132 A testemunha Getulio Almeida Meio afirma que 

dirigiu para o Sr Isaias os veiculos 133, 134, 251 e 061 Juiz na sentença 

comprova que isaias e quem administra a permissão 022 

28) PERMISSÃO 0133, permissionario Wanderson Santos, provas colhidas 

Processo RT 0007259-91 2011 5 12 0037 Motorista Auxiliar alega que dirigia o 

veiculo da permissão 022 Aciona somente Isaias na justiça do trabalho Em 

depoimento, devidamente advertido e compromissado, a testemunha Rodrigo 

Beltrame afirma que dirigia para o Sr ;saias os veiculos das permissões 001, 

009, 015, 022, 025, 134 e 132 A testemunha Getulio Almeida Meio afirma que 

dirigiu para o Sr Isaias os veiculos 133, 134, 251 e 061 Juiz na sentença 

comprova que lsaias e quem administra a permissão 022 

. Permissão constada relação apresentada por Ricardo Knies junto ao INMETRO, 

como intuito de realizar venficação metrológica do taximetro no da 23101/2013 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão foi recolhido um controle 

de taxi de placas MJJ 0711, anexado a uma consulta consolidada de veiculo 

(DETRAN) para responsabilização do motorista pelo cometimento de infração de 

trânsito, comprovando a administração por parte do Sr Isa ias 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita com relação de motoristas auxiliares devedores, datada 

de 12/08/2013, com a respectiva permissão, comprovando a administração da 

permissão por parte do Sr Isaias 

o No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) 

uma folhamanuscrita intitulada "Para Silvio" com relação d 11 
auxiliare's, d,ptada de 09/07/2013, com a respectiva permissão, co 

admlnItra6ãQ4 permissão1por parte do Sr lss, 
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o No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita, intitulada "Aluguel Semana 25/06 a 01/OT trazendo o 

numero da permissão e o valor de R$ 2670,00, comprovando a administração 

da permissão por parte do Sr isaias 

29) PERMISSÃO 0134, permissionario Haroldo Jose Ramos, provas colhidas 

. Processo RT 00199-2010-014-12-00-3 Motorista auxiliar sofreu acidente com o 

veiculo da permissão 134, entra na justiça contra lsaias, [saias confirma em 

depoimento na Delegacia que arrenda o taxi 134, faz o acordo de R$ 1 200 para 

encerrar a demanda trabalhista 

• Processo RT 0007259-91 2011 5 12 0037 Motorista Auxiliar alega que dirigia o 

veiculo da-'permissão 022 Aciona somente Isaias na justiça do trabalho Em 

depoimento, devidamente advertido e compromissado, a testemunha Rodrigo 

Beltrame afirma que dirigia para o Sr Isaias os veículos das permissões 0011  

009, 015, 022, 025, 134 e 132 A testemunha Getulio Almeida Meio afirma que 

dirigiu para o Sr Isaias os veiculos 133, 134, 251 e 061 Juiz na sentença 

comprova que Isaias e quem administra a permissão 022 

• Processo RT 09274-2007-037-12-00-0 Motorista aux111 ar alega que dirigia os 

veiculos das permissões 109, 084, 055, 126, 022, 134, 010, 129, 137, 071, 040, 

097, 138 e 199 e aciona Isaías na justiça do trabalho Oficial de justiça em busca 

e apreensão constata administração de frota de taxi no endereço D Pedro 1, 57 

Ha fatos no processo que devem ser analisados pela CPI (ofensas raciais, falsa 

comunicação de crime) Autor fica preso por 13 dias Isaias é quem faz a defesa 

de Marlene Bolan de Amorim E feito um acordo de R$ 3 000 por Isaias 

Advogado de ]saias comunica o advogado do autor sobre o acordo Autor não 

comparece na audiência e não da satisfação 

• Permissão consta da relação apresentada por Ricardo Knies junto ao INIVJETRO 

com o intuito de realizar verificação metrologica do taximetro no dia 23/001 

Permissão rfjveiculo registrado no'DETRAN com o endereço Rua Dom Ped 

1,57—e    ere o da Oficin4 O dpropriedade 	ias - o 
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• Copia de processo de Primeiro Emplacamento do veiculo MJP 8616 fornecida 

pelo Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, comprovando que quem 

adquiriu o veiculo foi ]saias Gomes dos Santos (assinatura no processo) 

utilizando documentação de Haroldo Jose Ramos 

a No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão foi recolhido um controle 

de taxi de placas MJP 8616, anexado a uma consulta consolidada de veiculo 

(DETRAN) para responsabilização do motorista pelo cometimento de infração de 

trânsito, comprovando a administração por parte do Sr Isaias 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita com relação de motoristas auxiliares devedores, datada 

de 1210812013, com a respectiva permissão, comprovando a administração da 

permissão por parte do Sr Isaias 

No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita intitulada "Para Silvio" com relação de motoristas 

auxiliares, datada de 09107/2013, com a respectiva permissão, comprovando a 

administração da permissão por parte do Sr Isa ias 

o No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita, com relação de motoristas auxiliares, datada de 19107, 

com a respectiva permissão, comprovando a administração da permissão por 

parte do Sf Isaias 

30) PERMISSÃO 0137, permissionario VoLnei Raimundo Pinho, provas colhidas 

• Processo RT 09274-2007-037-12-00-0 Motorista auxiliar alega que dirigia os 

veiculos das permissões 109, 084, 055, 126, 022, 134, 010, 129, 137, 071, 040, 

097, 138 e 199 e aciona Isaias na justiça do trabalho Oficial de justiça em busca 

e apreensão constata administração de frota de taxi no endereço D Pedro 1, 57 

- 	 31) PERMISSÃO 0138, permLssionarlo ISaLas Gomes dos Santos, provas coftdas 

• Esta permissão e fruto de uma transferência feita de forma ilegal, contranndo 

os dispositIvdi Complementar 0800 	' 

U
M f 	
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o Ja era administrada por Isaias antes de ser transferida para ele, conforme 

Procuração datada de 01/12/2004, apreendida pela CPI no cumprimento do 

Mandado de Busca e Apreensão 

32) PERMISSÃO 0150, permissionario Vidomar Ferreira de Macedo, provas colhidas 

• Permissão consta da relação apresentada por Ricardo Knies junto ao INMETRO, 

com o intuito de realizar verificação metrologica do taximetro no dia 23/01/2013 

• Permissão com veiculo registrado no DETRAN com o endereço Rua Dom Pedro 

1, 57— endereço da Oficina 1 O de propriedade de Isatas 

• Permissão consta do Relatório de informações do dia 30/07/2013, onde o 

veiculo ficou estacionado na parte externa da Oficina 1 O localizada na Rua D 

Pedro 1, 57, Capoeiras gerenciada por lsaías Gomes dos Santos e o motorista 

dirigiu-se a parte interna e apos alguns minutos um novo motorista assumiu a 

direção do veiculo, comprovando o gerenciamento desta permissão por Isaias 

• Copia de processo de Primeiro Emplacamento do veiculo MKW 5007 fornecida 

pelo Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, comprovando que quem 

adquiriu o veiculo foi Isaias Gomes dos Santos (assinatura no processo) 

utilizando documentação de Viciomar Ferreira de Macedo 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita, com relação de motoristas auxiliares, datada de 19/07, 

com a respectiva permissão, comprovando a administração da permissão por 

parte do Sr Isaias 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita, intitulada "Aluguel Semana 25106 a 01/07" trazendo o 

numero da permissão e o valor de R$ 2 800,00, comprovando a administração 

da permissão por parte do Sr lsaias 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo SC) foi rec,d. 

Boleto devidamente quitado em 26/11/2012, Cedente Fiat AutomoveisA e 

Sacado Vido af Ferreira de Macedo, c'orprvando a 	 C-5co da 

permissão po pM6 do Sr lsaas 	' 
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33) PERMISSÃO 0157, permissionario MuriloTeske, provas colhidas 

• Veiculo estava circulando em nome do permissionario morto (denuncia Noticias 

do Dia), e apos ser apreendido e transferido para o filho do permissionario 

Quem assina os documentos de transferência e Ricardo Knies 

• Permissão constada relação apresentada por Ricardo Knies junto ao INMETRO, 

com o intuito de realizar verificação metrologica do taximetro no dia 2310112013 

• Permissão com veiculo registrado no DETRAN com o endereço Rua Dom Pedro 

1, 57 - endereço da Oficina 1 O de propriedade de [saias 

o Quem adquiriu o veiculo foi Silvio Gomes dos Santos 

34) PERMISSÃO 0168, permissionario Jose Manoel Ferreira, provas colhidas 

• Processo AT 01724-2006-001-12-00-5 Motorista auxiliar alega que dirigia os 

veiculos das permissões 138, 061, 007 e 168 

35) PERMISSÃO 0186, permissionario Carlos Bonifácio de Sena, provas colhidas 

• Permissão consta da relação apresentada por Ricardo Knies junto ao INMETRO, 

com o intuito de realizar verificação metrologica do taxímetro no dia 23/01/2013 

a Permissão com veiculo registrado no DETRAN com o endereço Rua Dom Pedro 

1, 57 - endereço da Oficina 1 O de propriedade de Isaias 

o Copia de processo de Primeiro Emplacamento do veiculo MKA 3849 fornecida 

pelo Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, comprovando que quem 

adquiriu o veiculo foi lsaias Gomes dos Santos (assinatura no processo) 

utilizando documentação de Carlos Bonifacio de Sena 

No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita, intitulada "Aluguel Semana 25/06 a 01/07" trazendo o 

numero da permissão e o valor de R$ 1 500,00 - Carlos B Sena - Caixa 

1078/001/00 002 242-6, comprovando a administração da permissão por,prt 

do Sr Isaias 	 / 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi reolhido 

uma folha rnØnscrita, intitulada "Alugue( Si'na" trazendo aí-data 15/0 

nu ero da p/io e o valerdeR$'4'500,00 —Carlos 	 = 
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10781001100 002 242-6, comprovando a administração da permissão por parte 

do Sr Isaias 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5C) foi recolhido 

um comprovante de deposito de R$ 1 300,00 na conta de Carlos Bonifácio de 

Sena, datado de 3010912011, comprovando o aluguel desta permissão por 

lsaías 

o No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5C) foi um bloco de 

notas intitulado "Carro 8548" trazendo uma serie de permissões e valores, assim 

sendo 0186 - 1 400, comprovando a administração da permissão por parte do 

Sr Isaias 

36) PERMISSÃO 0190, permissionário Antônio Albertino Teodoro, provas colhidas 

e Permissão consta da relação apresentada por Ricardo Knies junto ao INMETRO, 

com o intuito de realizar verificação metrologica do taximetro no dia 2310112013 

37) PERMISSÃO 0194, permssionario Maria Jose Ventura Faustino, provas colhidas 

. Permissão constada relação apresentada por Ricardo Knies junto ao INMETRO, 

com o intuito de realizar verificação metrologica do taximetro no dia 23/01/2013 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5B) foi recolhido 

uma folha manuscrita com relação de motoristas auxiliares devedores, com a 

respectiva permissão, comprovando a administração da permissão por parte do 

Sr lsaias 

e No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita com relação de motoristas auxiliares devedores de multas 

de trânsito, com a respectiva permissão, comprovando a administração da 

permissão por parte do Sr ]saias 

38) PERMISSÃO 0198, permissionario Ciro Helio Carreirão Junior, provas 

coZirigia

.s—. 

o Processo RT 0007200-12 2011 5 120035 Motorista Auxiliar alega qu 	os 

veículos das/2Lssões 089 e198 e aciona cIgétias na justiça do Ifabaho  

faz o acord/çe R$ 80000 pra  encerrar a de'inànk trabalhista \ 
- / 	
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o Permissão consta da relação apresentada por Ricardo Knies junto ao METRO, 

com o intuito de realizar verificação metrológica do taximetro no dia 23/01/2013 

• Permissão com veiculo registrado no DETRAN com o endereço Rua Dom Pedro 

1, 57 - endereço da Oficina 1 O de propriedade de Isaias 

• Copia de processo de Primeiro Emplacamento do veiculo MKO 8477 fornecida 

pelo Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, comprovando que quem 

adquiriu o veiculo foi (saías Gomes dos Santos (assinatura no processo) 

utilizando documentação de Ciro Helio Carreirão Junior 

39) PERMISSÃO 0199, perrnissionario Raul Lisboa Neto, provas colhidas 

o Processo RT 0006408-63 2 011 5 12 0001 Motorista auxiliar alega que dirigia o 

veiculo da permissão 199, mas aciona ]saias na justiça do trabalho (saias faz 

acordo de R$ 1 100 para encerrar a demanda 

• Processo RT 09274-2007-037-12-00-0 Motorista auxiliar alega que dirigia os 

veiculos das permissões 109, 084, 055, 126, 022, 134, 010, 129, 137, 071, 040, 

097, 138 e 199 e aciona (saias na justiça do trabalho Oficial de justiça em busca 

e apreensão constata administração de frota de taxi no endereço D Pedro 1, 57 

• Boletim de Ocorrência n° 3243/2003, em declaração (saias afirma ser seu o 

veiculo de placas MCF 3677, pertencente a permissão 0199 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita, com relação de motoristas auxiliares, datada de 19/07, 

com a respectiva permissão, comprovando a administração da permissão por 

parte do Sr (saias 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita, intitulada "Aluguel Semana 25/06 a 01/07" trazendo o 

numero da permissão e o valor de R$ 1 700,00, comprovando a administração 

da permissão por parte do Sr (saías 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão na residência do S,r'is 

(Anexo 5) foi re,pohido um comprovante de deposito em conta corrente rn nome 

- t 	de Raul Liso Neto no valor de 	2 000 datado de 2310)2O-1 

corri provandçLadministração dapm(ssão por parte do-Sr 1ai 

41 
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• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão na residência do Sr Isaias 

(Anexo 5) foi recolhido um comprovante de deposito em conta corrente em nome 

de Raul Lisboa Neto no valor de R$ 1 700,00 datado de 1010912012, 

comprovando a administração da permissão por parte do Sr Isaias 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão na residência do Sr lsaias 

(Anexo 5) foi recolhido um comprovante de deposito em conta corrente em nome 

de Raul Lisboa Neto no valor de R$ 1400,00 datado de 08/08/2012, 

comprovando a administração da permissão por parte do Sr Isaias 

40) PERMISSÃO 0202, permissionario Fábio de Souza, provas colhidas 

• Boletim de Ocorrência 300/2009 (31  DP Fpolis), Jeiferson Barros dos Santos, 

irmão de Isaias e funcionario da empresa Igor Tur e Mecânica 1 O envolve-se 

em acidente com o veiculo pertencente a permissão 0202 

41) PERMISSÃO 0203, permissionario Joaquim Rogerio Mattos, provas colhidas 

Processo RT 04673-2011-001-12-00-0 Motorista Auxiliar alega que dirigia os 

veiculos das permissões 005, 009, 083 e 203 e aciona Isaías na justiça do 

trabalho ]saias faz o acordo de R$ 3 000 para encerrar a demanda trabalhista 

• Permissão consta da relação apresentada por Ricardo Knies junto ao INMETRO, 

com o intuito de realizar verificação metrologica do taximetro no dia 23/01/2013 

o Em depoimento a CPI, o permissionario confirma que sua permissão e 

administrada por Isatas desde 2004 

o Permissão consta do Relatono de informações do dia 30/07/2013, onde o 

veiculo ficou estacionado na parte externa da Oficina 1 O localizada na Rua D 

Pedro 1, 57, Capoeiras gerenciada por [saias Gomes dos Santos e o motorista 

dirigiu-se a parte interna e apos alguns minutos um novo motorista assumiu a 

direção do veículo, comprovando o gerenciamento desta permissão por Isacas 

• Copia de processo de Transferência de Propriedade do veiculo MKC' 

fornecida pelo'pepartamento Estadual de Trânsito - DETRAN, comprQ 

6 cO 	que quem 	 veiculo foi ls,9'Gorr \ dos Santos (ksinatu 
processo) utitd'o documenta 	eiJoaquirt ogérioÂattos 
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No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita, intitulada "Aluguel Semana 25/06 a 01/07" trazendo o 

numero da permissão e o valor de R$ 5 000,00 (ultima), comprovando a 

administração da permissão por parte do Sr Isa as 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita trazendo o nome do motorista auxiliar e o numero da 

permissão e o valor de R$ 191,53, comprovando a administração da permissão 

por parte do Sr Isaias 

42) PERMISSÃO 0204, perrnissionario Rosângela Andrade, provas colhidas 

e Boletim de ocorrência 3580/2008 (31  DP Fpolis) Isaias declara ser proprietario 

do veiculo MGE0532, pertencente a permissão 0204, e faz o registro contra seu 

motorista auxiliar 

o No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5C) foi recolhido 

um Termo de Compromisso em nome de Alberto Roberto Martins assumindo a 

responsabilidade da permissão 0204 (perrnissionaria Rosângela Andrade), tendo 

como mediador da transação o Sr IsaLas, comprovando a administração da 

permissão por parte do Sr Isaias 

43) PERMISSÃO 0214, permissionario Arnaldo Alves, provas colhidas 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5B) foi recolhido 

uma folha manuscrita com relação de motoristas auxiliares devedores, com a 

respectiva permissão, comprovando a administração da permissão por parte do 

Sr Isaias 

44) PERMISSÃO 0218, permissionario Lindaura Ruth Ferreira Silva, provas colhidas 

• Processo RT 0000828-13 2012 0035 Motorista auxiliar alega que dirigia os 

veiculos das permissões 110 e 218 e aciona Isaias na Justiça do Tr, alho 

lsaias faz o acorcJ de R$ 7 000 para encerrar ade,pnda trabalhista ( 

• Processo RT 006095-05 2011 5 12001 Wtorris 	xiliar alega que 

veiculo da per 4s 0218 e aosa 	 db trabalho a audincia a 
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Sra Lindaura (permissionaria) intimada como testemunha comparece na 

audiência para fazer o acordo Acordo de R$ 2 000 

45) PERMISSÃO 0219, permissionario Regiane da Rocha dos Santos, provas colhidas 

. Esta permissão e fruto de uma transferência feita de forma ilegal, contrariando 

os dispositivos da Lei Complementar 085/2001 

Permissão consta da relação apresentada por Ricardo Knies junto ao METRO, 

com o intuito de realizar verificação metrologica do taximetro no dia 23/01/2013 

o Permissão com veiculo registrado no DETRAN com o endereço Rua Dom Pedro 

1, 57 - endereço da Oficina 1 O de propriedade de lsaias 

. Permissão consta do Relatorio de informações do dia 30/07/2013, onde o 

veiculo ficou estacionado na parte externa da Oficina 1 O localizada na Rua D 

Pedro 1, 57, Capoeiras gerenciada por Isaias Gomes dos Santos e o motorista 

dirigiu-se a parte interna e apos alguns minutos um novo motorista assumiu a 

direção do veiculo, comprovando o gerenciamento desta permissão por Isaias 

46) PERMISSÃO 0242, permissionario Josiane Marcos, provas colhidas 

. Permissão constada relação apresentada por Ricardo Knies junto ao LNMETRO, 

com o intuito de realizar verificação metrologica do taximetro no dia 23/01/2013 

Boletim de ocorrência 6992/2005 ( 5a DP Fpolis), Isaias envolve-se em acidente 

com o veiculo MEN3231 pertencente a permissão 0242 

o No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão foi recolhido um controle 

de táxi de placas MJW 7538, anexado a uma consulta consolidada de veiculo 

(DETRAN) para responsabilização do motorista pelo cometimento de infração de 

trânsito, comprovando a administração por parte do Sr Isaias 

No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita com relação de motoristas auxiliares devedores, datada 

de 12/08/2013, cc4Çl a respectiva ermis 1ãG ccprovando a admincstraãd 

permissão por par1t do f Isaias 	/ - 	/ 
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47) PERMISSÃO 0248, permissionario Maura Maria Drapichinski Santos, provas 

colhidas 

• Permissão consta da relação apresentada por Ricardo Knies junto ao INMETRO, 

com o intuito de realizar verificação metrologica do taximetro no dia 23/01/2013 

• Permissão consta do Relatorio de informações do dia 30107/2013, onde o 

veiculo ficou estacionado na parte externa da Oficina 1 0 localizada na Rua D 

Pedro 1, 57, Capoeiras gerenciada por ]saias Gomes dos Santos e o motorista 

dirigiu-se a parte interna e apos alguns minutos um novo motorista assumiu a 

direção do veiculo, comprovando o gerenciamento desta permissão por lsaías 

• Boletim de ocorrência 8816/2010 (31  DP Fpolis), Isaias envolve-se em acidente 

com o veiculo MFX 5925 pertencente a permissão 0248 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão foi recolhido um controle 

de taxi de placas MJM 6914, anexado a uma consulta consolidada de veículo 

(DETRAN) para responsabilização do motorista pelo cometimento de infração de 

trânsito, comprovando a administração por parte do Sr ]saías 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita com relação de motoristas auxiliares devedores, datada 

de 12/08/2013, com a respectiva permissão, comprovando a administração da 

permissão por parte do Sr isa ias 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita, com relação de motoristas auxiliares, datada de 19/07, 

com a respectiva permissão, comprovando a administração da permissão por 

parte do Sr isaías 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita, intitulada "Aluguel Semana 25/06 a 01107" trazendo o 

numero da permissão e o valor de R$ 2 660,00, comprovando a administração 

da permissão por parte do Sr Isaias 

missionario Nelio Scheidt, provas colhidas 

9-91 2011 512 0037•-Mot'Auxiliar alga que èi?i,gia o 

o 022 Aciona, sfi'ente 	pa»ustiadyablho'  Em 

) 
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depoimento, devidamente advertido e compromissado, a testemunha Rodrigo 

Beltrame afirma que dirigia para o Sr Isaias os veiculos das permissões 001, 

009, 015, 022, 025, 134 e 132 A testemunha Getulio Almeida Meto afirma que 

dirigiu para o Sr Isaias os veiculos 133, 134, 251 e 061 Juiz na sentença 

comprova que Isaias e quem administra a permissão 022 

• Permissão consta da relação apresentada por Ricardo Knies junto ao INMETRO, 

com o intuito de realizar verificação metrologica do taximetro no dia 23/01/2013 

• Permissão com veiculo registrado rio DETRAN com o endereço Rua Dom Pedro 

1, 57— endereço da Oficina 1 O de propriedade de Isa as 

No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão foi recolhido um controle 

de taxi de placas MJO 3077, anexado a uma consulta consolidada de veiculo 

(DETRAN) para responsabilização do motorista pelo cometimento de infração de 

trânsito, comprovando a administração por parte do Sr ]saias 

e No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita com relação de motoristas auxiliares devedores, datada 

de 12/08/2013, com a respectiva permissão, comprovando a administração da 

permissão por parte do Sr !saías 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita, intitulada "Aluguel Semana 25/06 a 01107" trazendo o 

numero da permissão e o valor de R$ 600 - Nebo, comprovando a administração 

da permissão por parte do Sr Isa ias 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita, intitulada "Aluguel Semana" trazendo a data 19/08, o 

numero da permissão e o valor de R$ 600,00 - Nelio, comprovando a 

administração da permissão por parte do Sr Isaias 

No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita, trazendo o nome do motorista auxiliar e o numero a---\ 

permissão e o valo de R$ 53,20, comprovando a administração da perq(ssão 

por parte doSr lis 

49) PERMISSÃO 0310 1issionario 

46 
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• Permissão consta da relação apresentada por Ricardo Knies junto ao INMETRO, 

com o intuito de realizar verificação metrologica do taximetro no dia 23/01/2013 

• Copia de processo de Primeiro Emplacamento do veiculo MKC 1462 fornecida 

pelo Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, comprovando que quem 

adquiriu o veiculo foi [saias Gomes dos Santos (assinatura no processo) 

utilizando documentação de Marcos Antônio Dias 

50) PERMISSÃO 0313, permissionario Vitor Manoel de Oliveira Guilherme, provas 

colhidas 

• Permissão com veículo registrado no DETRAN com o endereço Rua Dom Pedro 

1, 57 - endereço da Oficina 1 O de propriedade de [saías 

• Permissão consta do Relatorio de informações do dia 30/0712013, onde o 

veiculo ficou estacionado na parte externa da Oficina 1 O localizada na Rua D 

Pedro 1, 57, Capoeiras gerenciada por lsaias Gomes dos Santos e o motorista 

dirigiu-se a parte interna e apos alguns minutos um novo motorista assumiu a 

direção do veiculo, comprovando o gerenciamento desta permissão por lsaías 

Copia de processo de Primeiro Emplacamento do veiculo MKP 9392 fornecida 

pelo Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, comprovando que quem 

adquiriu o veiculo foi Isaias Gomes dos Santos (assinatura no processo) 

utilizando documentação de Vitor Manoel de Oliveira Guilherme 

No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão foi recolhido um controle 

de taxi de placas MKP 9392, anexado a uma consulta consolidada de veiculo 

(DETRAN) para responsabilização do motorista pelo cometimento de infração de 

trânsito, comprovando a administração por parte do Sr [saias 

o No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita com relação de motoristas auxiliares devedores, datada 

de 12/0812013, com a respectiva permissão, comprovando a administ 

permissão por 9rte do Sr ]saias 	 ( 
- 

T!I • No cumprime45/ do Mandado de Bus7 Apesão 	( Anexo 5) foi rkcolhido 

uma folha m us 	com relação e motorista auxiliares, dtada de /07, 
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COMISSÃO PARLAMENTAR DE ]]QIJEfflTO 

com a respectiva permissão, comprovando a administração da permissão por 

parte do Sr ]saias 

51) PERMISSÃO 0319, permissionario Juraridir João dos Santos, provas colhidas 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita, intitulada "Aluguel Semana 25/06 a 01107" trazendo o 

numero da permissão e o valor de R$ 2 500,00 (Jurandir) Raquel pg, 

comprovando a administração da permissão por parte do Sr isa ias 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5C) foi um bloco de 

notas intitulado "Carro 8548" trazendo uma série de permissões e valores, assim 

sendo 0319 —2 500, comprovando a administração da permissão por parte do 

Sr Isaias 

52) PERMISSÃO 0320, permissionario Alexandre Hermes Rosa, provas colhidas 

Permissão consta da relação apresentada por Ricardo Knies junto ao INMETRO, 

com o intuito de realizar verificação metrologica do taximetro no dia 23/01/2013 

• Permissão com veiculo registrado no DETRAN com o endereço Rua Dom Pedro 

1, 57— endereço da Oficina 1 O de propriedade de ]saias 

• Permissão consta do Relatorio de informações do dia 30/07/2013, onde o 

veiculo ficou estacionado na parte externa da Oficina 1 O localizada na Rua O 

Pedro 1, 57, Capoeiras gerenciada por Isaias Gomes dos Santos e o motorista 

dirigiu-se a parte interna e apos alguns minutos um novo motorista assumiu a 

direção do veiculo, comprovando o gerenciamento desta permissão por isaias 

• Copia de processo de Primeiro Emplacamento do veiculo MKW 4857 fornecida 

pelo Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, comprovando que quem 

adquiriu o veiculo foi isaias Gomes dos Santos (assinatura no processo) 

utilizando documentação de Alexandre Hermes Rosa 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi 

uma folha manusçrta com relação de moto ristas,auxiliares devedores 
7) 

de trânsito, co, 

hra/b- 

respectiva permis,,o, cmrovandc a administ?'ção da 

permissão Sr lsaias 
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COMISSÃO PARLAMENTAR »E INQUERITO 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita, intitulada "Aluguel Semana 25/06 a 01107" trazendo o 

numero da permissão e o valor de R$ 2 500,00, comprovando a administração 

da permissão por parte do Sr lsaias 

o No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão na residência do Sr Isaias 

(Anexo 5) foi recolhido um comprovante de deposito em conta corrente em nome 

de Alexandre Hermes Rosa no valor de R$ 1 200,00 datado de 06/0812012, 

comprovando a administração da permissão por parte do Sr Isaias 

o No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5C) foi um bloco de 

notas intitulado "Carro 8548" trazendo uma serie de permissões e valores, assim 

sendo 0320 2 500, comprovando a administração da permissão por parte do 

Sr Isaias 

o Relação de compra e venda de veiculo lfToyota Hilux SW4 4X4 em 09/07/2013, 

apos ter permanecido menos de quatro meses na propriedade de ]saias 

53) PERMISSÃO 0323, permissionario Claudio Rode, provas colhidas 

• Permissão consta da relação apresentada por Ricardo Knies junto ao INMETRO, 

com o intuito de realizar verificação metrologica do taximetro no dia 23/01/2013 

• Permissão consta do Relatorio de informações do dia 30/07/2013, onde o 

veiculo ficou estacionado na parte externa da Oficina 1 O localizada na Rua D 

Pedro 1, 57, Capoeiras gerenciada por IsaLas Gomes dos Santos e o motorista 

dirigiu-se a parte interna e apos alguns minutos um novo motorista assumiu a 

direção do veiculo, comprovando o gerenciamento desta permissão por Isaias 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita, intitulada "Aluguel Semana 25/06 a 01/07" trazendo o 

numero da permissão e o valor de R$ 2 000,00 - Claudio Rode - ltau Ag 8668 

C= 11244-7, comprovando a administração da permissão por parte do Sr aias 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão na residência do Sr [salas 

(Anexo 5) foi recojidO 	comprovante de deposito em conta corrente em nome 

de Claudio Rode Wyor  de R$ 2 000,00 data i28/06/2O1a, comprovando a 

/ 	 administração dissão por partn Sr4saa\ 
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ESTADODE SAN TACATARINA 
CÂM ARAM UNI CIPALDEFLORI ANO POLIS 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

o No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5C) foi um bloco de 

notas intitulado "Carro 8548" trazendo uma sene de permissões e valores, assim 

sendo 0323 - 2 000, comprovando a administração da permissão por parte do 

Sr (saias 

54) PERMISSÃO 0327, permissionario Celso Tadao Suzuki, provas colhidas 

• Permissão consta da relação apresentada por Ricardo Knies junto ao INMETRO, 

com o intuito de realizar verificação metrologica do taximetro no dia 23/01/2013 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão foi recolhido um controle 

de taxi de placas MIE 8532, anexado a uma consulta consolidada de veículo 

(DETRAN) para responsabilização do motorista pelo cometimento de infração de 

trânsito, comprovando a administração por parte do Sr Isaias 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 513) foi recolhido 

uma folha manuscrita com relação de motoristas auxiliares devedores, com a 

respectiva permissão, comprovando a administração da permissão por parte do 

Sr (saias 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita com relação de motoristas auxiliares devedores, datada 

de 12/08/2013, com a respectiva permissão, comprovando a administração da 

permissão por parte do Sr Isaias 

No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 50) foi recolhido 

uma serie de recibos da empresa Lopes (mobiliaria por serviços de transporte de 

taxi da permissão 0327, comprovando a administração da permissão por parte 

do Sr lsaías 

No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 50) foi recolhido 

comprovantes de pagamento de Licenciamento Anual e Seguro DPVAT, datados 

de 19/03/2013, referentes ao veiculo MIE 8532, permissão 0327, comprovando a 

administração da permissão por parte do Sr Isaias 

• No cumprimento io) Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 50) foiflhido 

canhoto de Chedue çeía seguinte anotação 'N327 aluguel taxi 1 00 001 
y ,' 
	

1 1 

comprovando  	
- 
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COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO 

55) PERMISSÃO 0329, permissionario Eugênia Taira macio Ferreira, provas colhidas 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão foi recolhido um controle 

de taxi de placas mis 4781, anexado a uma consulta consolidada de veiculo 

(DETRAN) para responsabilização do motorista pelo cometimento de infração de 

trânsito, comprovando a administração por parte do Sr lsaias 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita com relação de motoristas auxiliares devedores, datada 

de 12/08/2013, com a respectiva permissão, comprovando a administração da 

permissão por parte do Sr Isaias 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita, intitulada "Aluguel Semana 25/06 a 01/07" trazendo o 

numero da permissão e o valor de R$ 3 000,00, comprovando a administração 

da permissão por parte do Sr Isaias 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5C) foi recolhido 

uma serie de recibos da Cooperativa Aerotaxi por serviços de transporte de taxi 

da permissão 0329, comprovando a administração da permissão por parte do Sr 

Isaias 

56) PERMISSÃO 0330, permissionario Milton Fonseca PelissarL, provas colhidas 

• Permissão consta do RelatorLo de informações do dia 30/07/2013, onde o 

veiculo ficou estacionado na parte externa da Oficina 1 O localizada na Rua D 

Pedro 1, 57, Capoeiras gerenciada por Isaias Gomes dos Santos e o motorista 

dirigiu-se a parte interna e apos alguns minutos um novo motorista assumiu a 

direção do veiculo, comprovando o gerenciamento desta permissão por Isaias 

o No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita, intitulada "Aluguel Semana 25/06 

numero da permissão e o valor de R$ 3 000,00, comprova 

da permissão por paréJdo Sr [saias 

/ 
57)-PERMISSÃO 0338, 	onario Edwarc Pwe Sénna, prova 
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. Permissão consta da relação apresentada por Ricardo Knies junto ao METRO, 

com o intuito de realizar verificação metrologica do taximetro no dia 23/01/2013 

58) PERMISSÃO 0342, perrnissionano Alexandre Eloy Soares, provas colhidas 

e Permissão consta do Relatorio de informações do dia 30/07/2013, onde o 

veiculo ficou estacionado na parte externa da Oficina 1 0 localizada na Rua D 

Pedro 1, 57, Capoeiras gerenciada por lsaias Comes dos Santos e o motorista 

dirigiu-se a parte interna e apos alguns minutos um novo motorista assumiu a 

direção do veiculo, comprovando o gerenciamento desta permissão por Isaias 

o No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita com relação de motoristas auxiliares devedores de multas 

de trânsito, com a respectiva permissão, comprovando a administração da 

permissão por parte do Sr ]saias 

e No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita, intitulada "Aluguel Semana" trazendo a data 16/08, o 

numero da permissão e o valor de R$ 1 840,00 - Alexandre Eioy Caixa Ag = 

1875 Op = 001 C = 22503-6 , comprovando a administração da permissão por 

parte do Sr [saias 

59) PERMISSÃO 0343, permissionano Jorge Fouad Guirguis, provas colhidas 

• Permissão consta da relação apresentada por Ricardo Knies junto ao INMETRO, 

com o intuito de realizar verificação metrológica do taxirnetro no dia 23/01/2013 

• Permissão consta do Relatorio de informações do dia 3010712013, onde o 

veiculo ficou estacionado na parte externa da Oficina 1 O localizada na Rua D 

Pedro 1, 57, Capoeiras gerenciada por Isaias Gomes dos Santos e o motorista 

dirigiu-se a parte interna e apos alguns minutos um novo motorista assumiu a 

direção do veiculo, comprovando o gerenciamento desta permissão por 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi (recolhido; 
4 uma folha manusnta, com relação de mtQristas auxiliares, datada d1-9/07, 

com a resectife issão, comprovando 'acínistr 	da\ são por 

parte do Sr { >9/7\ 
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• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita, intitulada 'Aluguel Semana 25/06 a 01/07" trazendo o 

numero da permissão e o valor de R$ 1 650,00 - Jorge Fouad - Bradesco Ag 

0348 c 80525-4, comprovando a administração da permissão por parte do Sr 

Isaias 

e No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão na residência do Sr Isaias 

(Anexo 5) foi recolhido um comprovante de deposito em conta corrente em nome 

de Guirguis Companhia Ltda no valor de R$ 1 650,00 datado de 26/06/2013, 

comprovando a administração da permissão por parte do Sr ]saias 

60) PERMISSÃO 0346, permissonario Luzio Ramos Pinto Filho, provas colhidas 

• Permissão consta da relação apresentada por Ricardo Knies junto ao METRO, 

com o intuito de realizar verificação metro!ogica do taximetro no dia 23/01/2013 

• Permissão com veiculo registrado no DETRAN com o endereço Rua Dom Pedro 

1, 57—endereço da Oficina 1 O de propriedade de ]saias 

• Permissão consta do Relatorio de informações do dia 30/07/2013, onde o 

veiculo ficou estacionado na parte externa da Oficina 1 O localizada na Rua D 

Pedro 1, 57, Capoeiras gerenciada por Isaias Gomes dos Santos e o motorista 

dirigiu-se a parte interna e apos alguns minutos um novo motorista assumiu a 

direção do veículo, comprovando o gerenciamento desta permissão por lsaías 

• Cópia de processo de Primeiro Emplacamento do veiculo MLF 6283 fornecida 

pelo Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, comprovando que quem 

adquiriu o veiculo foi Isaias Gomes dos Santos (assinatura no processo) 

utilizando documentação de Luzio Ramos Pinto Filho 

e No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5C) foi recolhido 

um comprovante de pagamento de Registro de Veiculo de placas MLF 6283, 

comprovando o gerenciamento desta permissão por Isaias 
. 

No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5C) foi reqlhido 

um comprovante 	pagamento de Seguro 	do veiculo de placas ELF 
6283, comprovan d'o - enciamento des 	riião por isaias 

~nb 
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o No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5C) foi recolhido 

recibo no valor de R$ 17 936,00, datado de 06/0512013, referentea adiantamento 

para compra de veiculo, comprovando a administração da permissão por parte 

do Sr isaias 

61) PERMISSÃO 0348, permissionário Ernesto Caponi, provas colhidas 

. Permissão constada relação apresentada por Ricardo Knies junto ao INMETRO, 

com o intuito de realizar verificação metrologica dotaximetro no dia 23/01/2013 

. Permissão com veiculo registrado no DETRAN com o endereço Rua Dom Pedro 

1, 57— endereço da Oficina 1 O de propriedade de Isafas 

o No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão foi recolhido um controle 

de taxi de placas MLS 8453, anexado a uma consulta consolidada de veiculo 

(DETRAN) para responsabitização do motorista pelo cometimento de infração de 

trânsito, comprovando a administração por parte do Sr Isaias 

o No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita com relação de motoristas auxiliares devedores de multas 

de trânsito, com a respectiva permissão, comprovando a administração da 

permissão por parte do Sr ]saias 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita com relação de motoristas auxiliares devedores, datada 

de 12/08/2013, com a respectiva permissão, comprovando a administração da 

permissão por parte do Sr Isaias 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita intitulada "Para Silvio" com relação de motoristas 

auxiliares, datada de 09/07/2013, com a respectiva permissão, comprovando a 

administração da permissão por parte do Sr lsaias 

o No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi 

uma folha manuscrita, com relação de motoristas auxiliares, datada d 19/017, 

com a respectiv/permissão, comprovand'o a a9iinistração da perrpâ6?por 

parte do Sr 1saiWs 	(\ 
Iv 
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No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita, intitulada "Aluguel Semana" trazendo a data 15/08, o 

numero da permissão e o valor de R$ 2 000,00 - Ernesto Caponi - Banco B n° 

755 Ag = 3335 O = 167878, comprovando a administração da permissão por 

parte do Sr Isaias 

62) PERMISSÃO 0349, permissionario Jose Octacilio Zuque do Nascimento, provas 

colhidas 

. Permissão consta da relação apresentada por Ricardo Knies junto ao INMETRO, 

com o intuito de realizar verificação metrologica do taximetro no dia 23/01/2013 

63) PERMISSÃO 0353, permissionario Verlane Puel, provas colhidas 

. Permissão consta da relação apresentada por Ricardo Knies junto ao INMETRO, 

com o intuito de realizar verificação metrologica do taximetro no dia 23/01/2013 

o Copia de processo de Primeiro Emplacamento do veiculo MKV 3123 fornecida 

pelo Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, comprovando que quem 

adquiriu o veiculo foi Isaias Gomos dos Santos (assinatura no processo) 

utilizando documentação de Verlane Puel 

o No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão foi recolhido um controle 

de taxi de placas MKV 3123, anexado a uma consulta consolidada de veículo 

(DETRAN) para responsabilização do motorista pelo cometimento de infração de 

trânsito, comprovando a administração por parte do Sr Isaias 

No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita com relação de motoristas auxiliares devedores, datada 

de 12/08/2013, com a respectiva permissão, comprovando a administração da 

permissão por parte do Sr Isaias 

No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi reaolhido 

uma folha manuscrita, intitulada "Aluguel Semana 25/06 a 01107" trazeo g 

numero da per7são e o valor de R$ 2 20P00ç_ Verlane Puel - Brasi1A6l 

3420-7 C= 828 -2., comprova!Id.  a a'ministrç.ãc da permisso por parte do 

Isaias 	 )>T 

s 
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CO1\1LSSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão na residência do Sr Isaias 

(Anexo 5) for recolhido um comprovante de deposito em conta corrente em nome 

de Verlane Puel no valor de R$ 2 200,00 datado de 28/06/2013, comprovando a 

administração da permissão por parte do Sr Isaias 

64) PERMISSÃO 0356, permissionário Marstroiane Daimier da Silva, provas colhidas 

• Permissão consta da relação apresentada por Ricardo Knres junto ao INMETRO, 

com o intuito de realizar verificação metrologica do taximetro no dia 23/01/2013 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita, intitulada "Aluguel Semana" trazendo a data 17/08, o 

numero da permissão e o valor de R$ 2 000,00 - Marstroiane - ltaú Ag = 3759 

C= 10117-7, comprovando a administração da permissão por parte do Sr Isaias 

o No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão na residência do Sr Isaras 

(Anexo 5) foi recolhido um comprovante de deposito em conta corrente em nome 

de Marstrorane Daimier da Silva no valor de R$ 2 000,00 datado de 1610712012, 

comprovando a administração da permissão por parte do Sr Isaias 

65) PERMISSÃO 0361, permissionario Marcos Antônio Marques, provas colhidas 

a 

• Permissão com veículo registrado no DETRAN com o endereço Rua Dom Pedro 

1, 57 - endereço da Oficina 1 O de propriedade de Isaias 

• Permissão consta do Relatorio de informações do dia 30/07/2013, onde o 

veiculo ficou estacionado na parte externa da Oficina 1 O localizada na Rua D 

Pedro 1, 57, Capoeiras gerenciada por [saias Gomes dos Santos e o motorista 

dirigiu-se a parte interna e apos alguns minutos um novo motorista assumiu a 

direção do veiculo, comprovando o gerencramento desta permissão por lsaias 

• Copia de processo de Primeiro Emplacamento do veiculo MLF 4751 rnec[da 

pelo Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, comprovando ue quem 

adquiriu o veiculo foi [saias Gomes dos Santos (assinatura no prmess 

utilizando documÇação de Marcos Antônio Marques 

,çÃe

6) PERMISSAO 0364.,'rSermissionarro Guilherme-'Thie,svas cQlhidas J 



ESTADODE SANTA CATARiNA 
CÂMARAMUNICIP ALDEFL O RI ANO P O LIS 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO 

• Permissão consta da relação apresentada por Ricardo Knies junto ao METRO, 

com o intuito de realizar verificação metrologica do taximetro no dia 2310112013 

• Permissão consta do Relatorio de informações do dia 3010712013, onde o 

veículo ficou estacionado na parte externa da Oficina 1 O localizada na Rua D 

Pedro 1, 57, Capoeiras gerenciada por Isaias Gomes dos Santos e o motorista 

dirigiu-se a parte interna e apos alguns minutos um novo motorista assumiu a 

direção do veiculo, comprovando o gerenciamento desta permissão por ]salas 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão foi recolhido um controle 

de taxi de placas MIG 7092, anexado a uma consulta consolidada de veículo 

(DETRAN) para responsabilização do motorista pelo cometimento de infração de 

trânsito, comprovando a administração por parte do Sr ]saias 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita com relação de motoristas auxiliares devedores, datada 

de 12108/2013, com a respectiva permissão, comprovando a administração da 

permissão por parte do Sr [saias 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita, intitulada Aluguel Semana 25/06 a 01/07" trazendo o 

numero da permissão e o valor de R$ 2 500,00 - Guilherme Thiesen - Bradesco 

Ag = 2186-5 CP = 12660-8, comprovando a administração da permissão por 

parte do Sr Isaias 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão na residência do Sr Isaias 

(Anexo 5) foi recolhido um comprovante de deposito em conta corrente em nome 

de Guilherme Thiesen no valor de R$ 2 500,00 datado de 26/06/2013, 

comprovando a administração da permissão por parte do Sr ]saias 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5C) foi um blçicode 

notas intitulado "Carro 8548" trazendo uma serie de permissões e valo 

sendo 0364 2 500, comprovando a administração da permissão por 

Sr ]saías 

/ 

67) PERMI 	6",permissionario DajjiEdu.r 3clprovas colhid 

1, 

X 
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• Permissão consta da relação apresentada por Ricardo Knies junto ao INMETRO, 

com o intuito de realizar verificação metrologica do taximetro no dia 23/01/2013 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5C) foi recolhido 

canhoto de Cheque com a seguinte anotação " AX 367 aluguel 3 000,00", 

comprovando a administração da permissão por parte do Sr lsaías 

68) PERMISSÃO 0369, permissionario Wilson Vergilio Real Rabelo, provas colhidas 

• Permissão com veiculo registrado no DETRAN com o endereço Rua Dom Pedro 

1, 57 - endereço da Oficina 10 de propriedade de Isaias 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão foi recolhido um controle 

de taxi de placas MKR 2822, anexado a uma consulta consolidada de veiculo 

(DETRAN) para responsabilização do motorista pelo cometimento de infração de 

trânsito, comprovando a administração por parte do Sr Isaias 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5B) foi recolhido 

uma folha manuscrita com relação de motoristas auxiliares devedores, com a 

respectiva permissão, comprovando a administração da permissão por parte do 

Sr lsaias 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita com relação de motoristas auxiliares devedores de multas 

de trânsito, com a respectiva permissão, comprovando a administração da 

permissão por parte do Sr Isaias 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita com relação de motoristas auxiliares devedores, datada 

de 12/08/2013, com a respectiva permissão, comprovando a administração da 

permissão por parte do Sr Isaias 

• Relação de compra e venda do veiculo MKR 2822 de categoria aluguel vendido 

por Tatiani Cristina da Silva dos Santos (esposa de Isaias) para WiIs 	em 

20/03/2013 

siona9..M-aicos 	ni'Pakricio, provas colhidas 

/ 	1 	1 

/1 

69) PERMISSÃ 

' É 
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e Permissão constada relação apresentada por Ricardo Knies junto ao INMETRO, 

com o intuito de realizar verificação metrologica do taximetro no dia 23/01/2013 

Permissão com veiculo registrado no DETRAN com o endereço Rua Dom Pedro 

1, 57—endereço da Oficina 10 de  propriedade de [saias 

e Permissão consta do Relatorio de informações do dia 30/07/2013, onde o 

veiculo ficou estacionado na parte externa da Oficina 1 O localizada na Rua D 

Pedro 1, 57, Capoeiras gerenciada por Isaias Gomes dos Santos e o motorista 

dirigiu-se a parte interna e apos alguns minutos um novo motorista assumiu a 

direção do veículo, comprovando o gerenciamento desta permissão por [salas 

. Cópia de processo de Primeiro Emplacamento do veículo MLD 9821 fornecida 

pelo Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, comprovando que quem 

adquiriu o veiculo foi Ricardo Knies (assinatura no processo) utilizando 

documentação de Marcos Antônio Patricio 

e No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão foi recolhido um controle 

de taxi de placas MLD 9821, anexado a uma consulta consolidada de veiculo 

(DETRAN) para responsabilização do motorista pelo cometimento de infração de 

trânsito, comprovando a administração por parte do Sr [saias 

e No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita com relação de motoristas auxiliares devedores, datada 

de 12/08/2013, com a respectiva permissão, comprovando a administração da 

permissão por parte do Sr Isafas 

70) PERMISSÃO 0383, permissionario Volnei Vagner Flores, provas colhidas 

. Permissão constada relação apresentada por Ricardo Knies junto ao INMETRO, 

com o intuito de realizar verificação metrologica do taximetro no dia 23/01/2013 

71) PERMISSÃO 0386, permissionario Alberto Germani Meyer, provas colhidas 

e Permissão constada relação apresentada por Ricardo Knies junto ao INMETQ. 
- 	 / 

com o intuito de realizar verificaça, ,netrologica do taximetro no dia 23/01/2e1-3 

Permissão consta do Relatorio"de informaçõeí"do dia 30/07/2013, onde o 

veiculo 	etaci&nb na 	externa d,~ Ôicitta 1 O locaIizdaaua D 
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Pedro 1, 57, Capoeiras gerenciada por Isaias Gemes dos Santos e o motorista 

dirigiu-se a parte interna e apos alguns minutos um novo motorista assumiu a 

direção do veiculo, comprovando o gerenciamento desta permissão por Isaias 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita cern relação de motoristas auxiliares devedores de multas 

de trânsito, com a respectiva permissão, comprovando a administração da 

permissão por parte do Sr [saías 

72) PERMISSÃO 0392, permissionario João Batista Araujo Soares, provas colhidas 

o Permissão com veículo registrado no DETRAN com o endereço Rua Dom Pedro 

l, 57 - endereço da Oficina 1 0 de propriedade de lsaías 

• Copia de processo de Primeiro Emplacamento do veículo MLC 4228 fornecida 

pelo Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, comprovando que quem 

adquiriu o veiculo foi Isaías Gomes dos Santos (assinatura no processo) 

utilizando documentação de João Batista Araujo Soares 

73) PERMISSÃO 0404, permissionario Anderson Nazario de Oliveira, provas colhidas 

o No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita com relação de motoristas auxiliares devedores, datada 

de 12/08/2013, com a respectiva permissão, comprovando a administração da 

permissão por parte do Sr lsaías 

74) PERMISSÃO 0415, permissionario Paolo Mascheretti Neto, provas colhidas 

o No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita, intitulada «Aluguel Semana 25/06 a 01/07' traze9,d6 

numero da permissão e o valor de R$ 2 800,00, comprovando a adminração 

da permissão por parte do Sr Isaias 

75) PERMISSÃO 0429, permissionario Rafael Schaefer, provas colhidas 

• Permissã consta da relação apreSe'htada por Ricardo Knies Jur\to ao !NETRO, 

v com o intt 	realiverificação metrDlogica £imetro no a 231 112013 

I 

13 
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Permissão consta do Relatorio de informações do dia 30/07/2013, onde o 

veículo ficou estacionado na parte externa da Oficina 1 O localizada na Rua D 

Pedro 1, 57, Capoeiras gerenciada por Isaias Gomes dos Santos e o motorista 

dirigiu-se a parte interna e apos alguns minutos um novo motorista assumiu a 

direção do veiculo, comprovando o gerenciamento desta permissão por lsaías 

IR No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5B) foi recolhido 

uma folha manuscrita com relação de motoristas auxiliares devedores, com a 

respectiva permissão, comprovando a administração da permissão por parte do 

Sr Isaias 

No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão na residência do Sr Isaias 

(Anexo 5) foi recolhido um comprovante de deposito em conta corrente em nome 

de Rafael Schafer no valor de R$ 380,00 datado de 08/08/2012, comprovando a 

administração da permissão por parte do Sr ]saias 

o No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão na residência do Sr Isaias 

(Anexo 5) foi recolhido um comprovante de deposito em conta corrente em nome 

de Rafael Schafer no valor de R$ 3 000,00 datado de 08/08/2012, comprovando 

a administração da permissão por parte do Sr Isaias 

76) PERMISSÃO 0460, permissionario Nelson Nei Madruga Junior, provas colhidas 

Permissão consta da relação apresentada por Ricardo Knies junto ao INMETRO, 

com o intuito de realizar verificação metrológica do taximetro no dia 23/01/2013 

No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão foi recolhido um controle 

de táxi de placas MJT 0361, anexado a uma consulta consolidada de veiculo 

(DETRAN) para responsabilização do motorista pelo cometimento de infração de 

trânsito, comprovando a administração por parte do Sr lsaias 

No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi 

da 

permissão por parte do Sr Isaias 

- à 	Á 
77) PERMISSÂ64, perar o cosarÇ'os, provas lh 

7A\ 
.HLN 

uma folha manuscrita com relação de motoristas auxiliares devedores, 

de 12/08/2013, com a respectiva permissão, comprovando a admin 

61 
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a Permissão consta da relação apresentada por Ricardo Knies junto ao INMETRO, 

com o intuito de realizar verificação metrologica do taximetro no dia 23101/2013 

• Permissão com veiculo registrado no DETRAN com o endereço Rua Dom Pedro 

1, 57 - endereço da Oficina 1 O de propriedade de Isalas 

• Copia de processo de Primeiro Emplacamento do veiculo MKT 0149 fornecida 

pelo Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, comprovando que quem 

adquiriu o veiculo foi Isaias Comes dos Santos (assinatura no processo) 

utilizando documentação de Cristiano dos Santos 

• Copia de processo de Primeiro Emplacamento do veiculo MLA 1103 fornecida 

pelo Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, comprovando que quem 

adquiriu o veiculo foi Isaias Comes dos Santos (assinatura no processo) 

utilizando documentação de Cristiano dos Santos 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita, intitulada "Aluguel Semana 25/06 a 01/07" trazendo o 

numero da permissão e o valor de R$ 11 00,00 - Orlando dos Santos - Brasil Ag 

= 1453-2 C = 6386X, comprovando a administração da permissão por parte do 

Sr ]saias 

• No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão na residência do Sr Isaias 

(Anexo 5) foi recolhido um comprovante de deposito em conta corrente em nome 

de Orlando dos Santos (pai de Cristiano) no valor de R$ 1 100,00 datado de 

28/06/2013, comprovando a administração da permissão por parte do Sr Isaias 

No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão na residência do Sr [saias 

(Anexo 5C) foi recolhido um Recibo de Pagamento de Registro de Veiculo de 

placas MLA 1103 datado de 05/05/2013, comprovando a administração da 

permissão por parte do Sr Isaias 

78) PERMISSÃO 0467, permissionario Jose João Laureano Junior, provas colhidas 

• No cumprime10 do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5C) foi um bloe 
7) 

notas intitiXIad "Carro 8548" trazendo uma serie de 'ermissões e valores 
1 
ws—s-111m 

r 
	Â1~6sendo 07 '1 000, co rovando a administração a permissão por pae do 

\ 	 lsaia  
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79) PERMISSÃO 0476, permissionario Eduardo Fronza, provas colhidas 

o Permissão consta da relação apresentada por Ricardo Knies junto ao 1NMETRO, 

com o intuito de realizar verificação metrologica do taximetro no dia 23/01/2013 

No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão foi recolhido um controle 

de taxi de placas MJN 4793, anexado a uma consulta consolidada de veiculo 

(DETRAN) para responsabuização do motorista pelo cometimento de infração de 

trânsito, comprovando a administração por parte do Sr ]saias 

e No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5B) foi recolhido 

uma folha manuscrita com relação de motoristas auxiliares devedores, com a 

respectiva permissão, comprovando a administração da permissão por parte do 

Sr ]saias 

o No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita com relação de motoristas auxiliares devedores, datada 

de 12/08/2013, com a respectiva permissão, comprovando a administração da 

permissão por parte do Sr lsaias 

Ia No cumprimento do Mandada de Busca e Apreensão (Anexo 5) foi recolhido 

uma folha manuscrita, intitulada "Aluguel Semana 25/06 a 01107" trazendo o 

numero da permissão e o valor de R$ 1 000,00 - Eduardo Fronza - Caixa op = 

013 Ag = 409 C = 7628-2, comprovando a administração da permissão por parte 

do Sr Isaias 



ESTADODESANTACATARINA 
CÂMARAMUNICIPALDEFLORJANÓPOLJS 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE JNQUERITO 

7 VOTO DO RELATOR 

Com o detalhamento dos trabalhos realizados por esta Comissão Parlamentar de 

Inquerito e mais do que dos autos consta, este relator vota da seguinte forma 

E necessário, ao Executivo Municipal, regulamentar a carga horaria dos motoristas de 

taxi, pois e humanamente impossivel prestar um bom serviço ao cidadão 

Florianopolitano, trabalhando 24 horas (vinte e quatro horas) seguidas ou mesmo 12 

horas (doze horas) ininterruptas 

Deve tambem, o Executivo Municipal elaborar um cronograma fixo de treinamento dos 

motoristas, alem de acompanhamento medico e psicologico, tendo em vista se tratar de 

uma função da mais alta importância para uma cidade eminentemente turistica 

E inimaginavel, cerca de 25 anos apos a promulgação da nossa Constituição Federal, 

que permissões de serviço publico sejam negociadas ao arrepio da Lei e nas barbas do 

Poder Publico, que inerte não age no seu poder de policia administrativa 

O caso da venda da Permissão do Sr Neri ao Sr Silvio dos Santos Gomes, que em 

gravação conffrma a venda por R$ 200 000,00 (duzentos mil reais) com cerca de R$ 

10 000,00 (dez mil reais) ao Sindicato dos Condutores Autônomos de Veiculos 

Rodoviarios de Florianopolis - SCAVR e em depoimento o Sr Nen somente altera o 

valor, porem confirma a venda e principalmente, confirma o pagamento de "taxa" ao 

Sindicato e o mais claro exemplo que instituições serviam de "balcão de negócio" 

Diversos permissionarios que prestaram depoimento a CPI alegaram ser a o rPlo`ra 

de taxi uma atividade que 'mal dava para comer' Porem, o que foi compro4do  qu91  e, 

na verdade, um serviço bem remunerado e por tal motivo sugiro ao Poder'Execj4tivo 

alteração na 	contemplando a abertura/da arrecadação e demais planilhad custo 

com base nLel da Transparência (12.57/2011) 

à 54 
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A Lei Complementar 085/2001, apesar de seus defeitos e deja possuir 12 (doze) anos 

de vigência tem em seu bojo varias qualidades e dentre elas vê-se a obrigatoriedade 

de na Licença de Trafego conter dentre outros dados o nome do motorista condutor da 

permissão, acompanhado da respectiva fotografia, texto legal que nunca foi cumprido 

peta Secretaria de Transportes e por tal motivo, peço que o Poder executivo cumpra 

a legislação 

Sugerir ao Chefe do Poder Executivo Municipal a inclusão na Lei, da penalidade de 

cassação da permissão que comprovadamente tenha sido utilizada como meio para 

consumo ou trafico de drogas 

Sugerir ao Chefe do Poder Executivo Municipal a inclusão na Lei da obrigatoriedade do 

PermlssLonarlo dirigir um minimo de 36 horas semanais, com escala de serviço 

encaminhada ao orgão gestor 

Sugerir ao Chefe do Poder Executivo Municipal a utilização de controle biometrico nos 

taxis, em ate 90 dias 

Sugerir ao Chefe do Poder Executivo Municipal a abertura de processo licitatorio para 

200 (duzentos) novos taxis 

Sugerir ao Chefe do Poder Executivo Municipal a utilização de Global Position System - 

GPS, para localização do taxi pelo orgão gestor e tambem pela população em geral 

Os veiculos de turismo hoje, em sua grande maioria, são utilizados como taxi irreulaç 

principalmente pela ineficiência da fiscalização da Secretaria de Transportes 1E por ta) 

41  

motivo sugerimos ao Chefe do Poder 

Projeto d'te, Complementar da ativid 

cutivo Municipal a regulam 

de veicu los de turismo 

/1 	
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Que o Poder Executivo Municipal proceda intervenção junto a Secretaria de Mobilidade 

Urbana, a fim de ser corrigidas as rotinas de trabalho e adequação de procedimentos a 

legislação vigente no que diz respeito as concessões de taxis 

Que o Poder Executivo Municipal encaminhe ao Legislativo, inclusão de artigos na 

Complementar permitindo que a fiscalização de transportes possa ser feita tambem 

pela Guarda Municipal de Florianopolis, instituição que fiscaliza o trânsito e tem 

poderes para solicitar documentação referente ao motorista e ao veiculo, poderes que 

hoje os fiscais de transporte não detem 

Pelas irregularidades apresentadas junto ao Sindicato dos Condutores Autônomos de 

Veiculos Rodoviarios de Florianopolis - SCAVR e tambem na atuação do medico 

Franco Luciano Gorski voto pelo encaminhamento ao Ministerio do Trabalho, Ministerio 

Publico do Trabalha para intervenção junto ao Sindicato e investigação da conduta 

do medico Franco Juliano Gorski pelo Conselho Regional de Medicina (CRMISC) 

Que o Poder Publico Municipal proceda a anulação das transferências e abra 

processo administrativo com direito a ampla defesa e contraditorio para cassação das 

permissões 	Processo 	35451/2004 	- Permissão 	0138, Processo 7254/2005, 

Permissão 0091, 	Processo 836612005, Permissão 	0113, Processo 1289012005, 

Permissão 0007, 	Processo 743412005, Permissão 0061, Processo 5016212005, 

Permissão 0213, Processo 4808912005, Permissão 0021, Processo 1193012007, 

Permissão 0071, Processo 4040812007, Permissão 0219, Processo 4041112007, 

Permissão 0099, Processo 1628412007, Permissão 0018, Processo 1365912008, 

Permissão 0046, 	Processo 147412009, Permissão 0193, Processo 48023I20ô 

Permissão 0178, Processo 02838112012, Permissão 0104 ( 

Que o Poder Público Municipal suspenda de forma imediata e abra processo 

/ administrativo com direito a ampla defesa- e contraditorio para cassaçã$"das 
/ 

permissões 00O1, 005, 0007, 0009, 0010(10015, 0021 O 22, 0025, 0040, 004 ,0046, 
/ 

/v 	0055, 0061, 00Y1J'683, 00840, oüi 0093, 0997,\0109, 0110, 1"26 	0132, 
// 
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0133, 0134, 0137, 0138, 0150, 0157, 0168, 0186, 0190, 0194, 0198, 0199, 0202, 0203, 

0204, 0214, 0218, 0219, 0242, 0248, 0251, 0310, 0313, 0319, 0320, 0323, 0327, 0329, 

0330, 0338, 0342, 0434, 0346, 0348, 0349, 0353, 0356, 0361, 0364, 0367, 0369, 0370, 

0383, 0386, 0392, 0404, 0415, 0429, 0460, 0464, 0467, 0476, por terem sidos 

cedidas (administração por terceiros), infringindo a Lei Complementar 085/2001 e 

cláusula do contrato de outorga de permissão 

Que o Poder Executivo Municipal proceda a cassação das permissões 0023, 0032, 

0033, 0083, 0092, 0122, 0131, 0168, 0176, 0194, 0197, pois seus permissionarios não 

possuírem Carteira Nacional de Habilitação, requisito exigido pela Lei 

Complementar 08512001 

Que o Poder Publico Municipal e o Ministerio Público Estadual investiguem e apliquem 

as penalidades aos agentes públicos descritos neste relatorio 

Que Hudson Pires, atual Superintendente da Fundação Municipal de Esportes, 

solicite a suspensão da sua permissão de táxi enquanto desempenhar as duas 

funções simultaneamente, com o intuito de não infringir o artigo 37, incisos XVI e )/Il 

da Constituição da Republica Federativa do Brasil Além disso, recomendamos que os 

motoristas auxiliares desta permissão sejam portadores de deficiência, pois Hudson 

Pires fez jus a destinação legal para portadores de deficiência 

Por haver indicios de cometimentos de crimes diversos do objeto desta investigação, 

tais como lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, pratica de agiotagem e formação de 

 

quadrilha, que os autos sejam encaminhados ao Ministerio Publico Federal, 

Federal (auditoria nos valores apreendidos pela CPI e investigação de sone 

Polícia Federal, Ministerio Publico Estadual (ações civis publicas na area da moi 

administrativa e criminal), Secretaria da Fazenda Estadual (investigação de son 

fiscal), Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e Policia Civil - ID 

Investigações Cri 94iais - DEIC (investigação de 
ta*"\om 

 envolvit 

trafico/consumo defr9 	e lavae dd1fteLro 	 \ 

), 

de 

no 
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Toda a materia probatorra e o sucesso da investigação da Comissão Parlamentar de 

Inquerito, não seria possivel sem o cumprimento do mandado de Busca e Apreensão 

ocorrido no dia 15 de agosto de 2013 Esta ação, de carater medito no Brasil para unia 

Comissão Municipal, foi decorrente do acumulo de provas e do pedido encaminhado a 

3a Vara da Fazenda Publica do Forum da Capita! Lá o Juiz de Direito Helio do Valie 

Pereira, entendendo o carater democratico da CPI e principalmente sua função 

republicana numa atitude corajosa e fundamentada na legislação expediu o Mandado 

de Busca e Apreensão Tudo foi cumprido no mais profundo respeito aos direitos 

individuais, a legislação e ao determinado pela Autoridade Judiciaria 

Na ainda que se falar nos inumeros comprovantes de residência expedidos por Isaras 

Gomes dos Santos, atestando que Lndividuos residem no endereço Rua Dom Pedro!, 

57, Capoeiras, e como sabido, trata-se da sede de uma oficina e uma agência de 

turismo, e pelo exposto, voto pelo encaminhamento ao Mmnisterio Publico Estadual para 

verificação, em tese, do crime de falsidade ideologica 
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ESTAD ODE SANTACATARINA 

CÂMARAMUNJCIP ALI) EFLORI ANO POLIS 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUTERÍTO 

Este e o Relatorio Final, razão pela qual solicito a aprovação dos ,iíus ps na 

totalidade do Relatorio 	 1 	 7 
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ESTADODE SANTA CATARINA 
CÂM ARAM UNI CIPALDEFLORIANOPOLIS 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE JNQUERITO 

8 AGRADECIMENTOS 

A realização do relatorio final Comissão Parlamentar de Inquerito - CPI dos Táxis não 

poderia ter sido realizada sem o apoio imprescindivel 

- dos vereadores Guilherme Pereira de Paulo (Presidente), Edmilson Carlos Pereira 

Junior (Sub-relator), Dalmo Deusdit Meneses, Ricardo Camargo Vieira, Edson Lerrios e 

DegLaber Goulart 

- do Tribunal Regional do Trabalho da 121  Região, com destaque para a 

Desembargadora Gisele Pereira Alexandrino 

- da Corregedoria Geral de Justiça, com destaque para Desembargadora Salete Silva 

Sommariva 

- do Juiz da 31  Vara da Fazenda Publica, Helio do Vale Pereira 

- do Ministerio Publico do Trabalho, em especial a Procuradora Quezia Araujo Duarte 

de Aguiar (chefe substituta do MPT/SC) e a Procuradora Alice Nair Fêiber Sônego 

Borner 

- do Ministerro Publico Estadual, em especial ao Promotor Rogerio Ponzi Seligman 

- da Secretaria de Estado de Segurança Publica, na pessoa do Secretario Cesar 

Augusto Grubba, do comandante da Policia Militar Araujo Gomes e do policial militar 

Tiago Sales 

- da Policia Civil - Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC), com destaque 

para o Delegado Laurito Akira Sato, do Delegado Claudio Monteiro e equipe de 

Policiais 	 ( 	 7 
1 	 / 

- do DETRAN/S a Joanete'i d 	pr'iea da Ciretran da Capital) 
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ES TADODESANTACATARINA 

CÂMARAMUNICJPALOEFLORIANOPOLIS 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

- da Procuradoria Geral da Câmara de Vereadores de Florianopolis, em nome do 

Procurador Antônio Chiraim 

- do Servidor da Câmara de Vereadores de Florianópolis, Marlucio Amaral, Secretario 

da CPI 

- da TV Câmara e Assessoria de Imprensa da Câmara de Florianopolis, em especial a 

assessora Claudia Xavier e aos jornalistas, cinegrafistas e fotografos que apoiaram 

esse trabalho 

do Guarda Municipal Maycon Rodrigo Badessari, à disposição da Câmara e auxiliar 

de investigação da CPI 

- da imprensa, importante ponte entre o trabalho desta CPI e a sociedade, com 

destaque para os jornalistas Rosane Felthaus e Fabio Bispo 

- dos servidores da Câmara Municipal de Florianopolis, incansaveis no apoio dos 

trabalhos da CPI dos Táxis 

- dos servidores do gabinete do vereador Tiago Silva, pelo auxilio para a realização dos 

trabalhos desta CPI 

- a Deus, responsável por abençoar os dias de todos que se empenharam para trazer à 

luz da sociedade os fatos reunidos neste relatorio 
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