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Ofício no. 06412017 -fcrt
Itapeva, 26 de maio de 2017
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Pelo presente, reitero os termos de nosso oficio no. 030117fcrt, datado de24 de fevereiro de2017, visando instruir os autos de lnquérito Policial n0. 003/2017,
instaurado mediante requisição do l. representante do Ministério Público de ApiaÍ, objetivando apurar
crimes de lnjúria na Propaganda Eleitoral (Artigo 326 da Lei n0, 4.737165), perpetrados, em tese, pelo
Vereador Anderson dos Santos Roza, e vitima Joäo Paulo Cordeiro de Lima, solicitando a Vossa
Senhoria o envio de i nformacões a resoeito de eventual constatacão de irreoularidades em contratos
nplohradnc entre a Prefeitura Munic innl ¡la Âniaí o a Frrmáeir Mn
B astos Ltda - Mtr CNPJ no.
a na Rua Dimas Dória de Olivei74.271.396/0001-48 , com nome Fantasia "FARMACENTER",
de medicarnentos, de proprieclacle
ra, no. 180 .Apiaí/SP, ou outras ernpresas do ramo de com
Bastos Moraes , RG no. 11.654,895/S CPF no. 015.627.528-71, tendo em
de Carlos Alberto
ularidades na compra de remévista que durante as investigaçöes foram mencionadas su
dios e também em notas.

protestos de estima e considera-

Na oportunidade,
ç40.

Renato Knap Ribeiro
Delegado de Policia
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