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Ata de Reuniao dos Membros da Mesa Diretora da Camara Municipal de 
Ara5oiaba da Serra.

Aos 28 dias do mes de novembro de 2.019, reuniram-se, extraordinariamente. 
na Sala de Reunioes da Camara Municipal de Aracoiaba da Serra, as 09 : 00 boras , o 
Presidente , Sr. Valter Jose Garcia Lattanzio , Sra. Valquiria Di Tata Campos Oliveira- la. 
Secretaria da Camara Municipal de Aracoiaba da Serra e Maria Cleidimar de Jesus 
Nascimento-2a. Secretaria da Camara Municipal de Aracoiaba da Serra.

O Presidente da Camara , no uso de suas atribu^oes , deu conhecimento aos 
presentes, da representa^o de autoria da eleitora, Sra. Monica Lucia de Goes , requerendo 
a “ cassa^o do mandato legislative ” , em face do Vereador, Sr. Osvaldo Elias da Silva 
Junior ,com protocolo nesta Casa de Leis sob o n°. 001018, as 13:59m , em 13 de novembro 
de 2.019(quarta-feira) .

A denunciante alega em sintese, que “a Comissao Parlamentar de inquerito ( 
criada pela Resolucao n°. 01 de fevereiro de 2.019), constatou em seu relatorio final, indicios 
de ilicitude , de trafico de influencia e improbidade administrativa e coa^ao de funcionarios 
publicos , cometido pelo Vereador, Sr. Osvaldo Elias Junior( Juninho da Farmacinha) 
.Requer o recebimento da Representat^ao, com base no Parecer do Relator da CPI, por 
trafico de influencia e improbidade; coacjao e funcionario e abuso de prerrogativas 
constitucionais asseguradas aos membros da Camara Municipal , ato incompativel com o 
decoro de um vereador; a produ^ao de provas por todos os meios permitidos , 
principalmente a prova documental e testemunhal colhidas durante a Comissao Parlamentar 
de inquerito e a procedencia da representa^o com recomenda^o ao plenario da Camara do 
afastamento imediato do Vereador Sr. Osvaldo Elias Junior (Juninho da Farmacinha) e da 
cassacpao do mandato parlamentar, uma vez que as condutas cometidas sao incompativeis 
com o decoro e consequente perda do mandato.”

A fim de que o eventual processo nao se mostre viciado, como Presidente da 
Camara submeto aos pares da Mesa o Requerimento da eleitora consultando cada um dos 
membros da Mesa , se os pares , concordam ou nao em provocar o pedido de cassa^ao do 
parlamentar, com base no Relatorio da Comissao Parlamentar, onde entre outras, as fls. 869, 
destaca a reprova^ao social do ato do vereador Oswaldo Elias da Silva Junior , constituind 
procedimento incompativel com o decoro parlamentar
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A 2a. Secretaria da Camara Municipal de Ara9oiaba da Serra, Sra. Maria 
Cleidimar de Jesus Nascimento, se manifestou discordando em provocar o pedido em 
provocar o pedido , nao havendo quebra de decoro parlamentar.

A la. Secretaria da Camara Municipal de Aracoiaba da Serra, Sra. Valquiria Di 
Tata Campos Oliveira, considerando que acompanhou todos os atos da Comissao 
Parlamentar criada pela Resolu^o n°. 01 de 2019, que culminou no relatorio final, concorda 
em provocar o pedido de cassacpao do parlamentar. pelo procedimento incompadvel com o
decoro .

Como Presidente e membro da Mesa Diretora, concordo em provocar o pedido 
de cassa^ao do parlamentar. pelo procedimento incompadvel com o decoro

Nos termos do artigo 26 , paragrafo 1°. da Lei Organica, a Mesa da Camara 
decide pelo voto da maioria de seus membros. Assim, pela maioria dos membros, 
concordamos em provocar o pedido de cassacpao do parlamentar. pelo procedimento
incompadvel com o decoro .

Nada mais dispuseram, encerrada a reuniao , da qual foi lavrada a ata que depois 
de lida e achada conforme vai assinada pelos presentes e pela responsavel pela Procuradoria 
e Assessoria Juridica .

Aracoiaba da Serra .?28/ de/n/>v< o. de 2.018.

alter Uff er&mcpa 
Presidente da C. S.

'a
Valqmria Di Tata Compos 

la. Secretaria d^/Camara Municipal de Aracoiaba da Serra
eira

Maria Cleidimar de Jesus Nascimento 
2a. Secretaria da Camara Municipal de Aracoiaba da Serra.

Maria Beai 'uaHe dos Santos 
Assessora Juridica
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EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE

ARAQOIABA DA SERRA

Eu, Monica de Goes, cadastrada no CPF sob n° 164.364.498 - 

09, Titulo de eleitor n° 169392040108 de Aragoiaba da Serra, solteira, 

professora de idiomas, residente a Rua Jair Ferreira Duarte, n° 322, | 

bairro Jardim Nogueira, na cidade de Aragoiaba da Serra, interior do 

Estado de Sao Paulo.
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A comissao parlamentar de inquerito Resolugao n° 01 de 06 de 

Fevereiro de 2019, constatou em seu relatorio final, indicios de 

ilicitude de trafico de influencia e improbidade administrativa e coagao 

de funcionarios Publicos todos descritos na Comissao Parlamentar de

Inquerito, cometido pelo s.r. Vereador Oswaldo Elias Junior (Juninho 

da Farmacinha ) copia em anexo do Relatorio Final.



DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, requer-se:

I - o recebimento da presente Representagao com base no 

Parecer do Relator da CPI por trafico de influencia e Improbidade 

Administrativa Coagao de funcionarios e o abuso das prerrogativas 

constitucionais asseguradas aos membros da Camara Municipal de 

Aragoiaba da Serra , ato incompativel com o decoro de urn Vereador.

II - a produgao de provas por todos os meios permitidos em lei, 

alem das apresentadas nesta oportunidade, principalmente a prova 

documental e testemunhal colhidas durante a CPI ( Comissao 

Parlamentar de Inquerito ), resolugao 01de 06 de fevereiro de 2019;

procedencia da presente Representagao com a 

recomendagao ao Plenario da Camara dos Vereadores de Aragoiaba 

da Serra do Afastamento imediato do s.r. Vereador Osvaldo Elias

III

Junior (Juninho da Farmacinha) da cassagao do mandate 

parlamentar, uma vez que as condutas cometidas pelo Representado 

sao incompativeis com o decoro, com a consequentes perda do 

mandate.



Termos em que pedimos e esperamos deferimento.

Aragoiaba da Serra , 13 de Novembro de 2018.

z''ATnjorwx tJkAiid
7Monica de Goes
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“Art 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 

principles da administra^ao publica qualquer a^ao ou omissao que viole 

os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade as 

institui^oes, e notadamente:

I — praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverse 
daquele previsto na regra de competencia.”

(...)

O saudoso Hely Lopes Meirelles (Meirelles, Hely Lopes. Direito administrativo 

brasileiro, 26. ed. Sao Paulo : Malheiros, 2001. p. 105), ja pontuava que :

“o ato praticado com desvio de finalidade — como todo ato ilicito ou 

imoral — ou e consumado as escondidas ou se apresenta disfar^ado sob o 
capuz da legalidade e do interesse publico.”

Outro principio norteador da administra^ao publica, alem da legalidade, 
impessoalidade e eficiencia, infringiu a moralidade significando que todo o 

administrador publico esta em toda a sua atividade fiincional restrito aos ditames 

da justi^a, honestidade, lealdade e boa-fe. (g.n.)

Na sistematica da Lei de Improbidade (Lei n.° 8.429/1992) o dever juridico de 

observar os prindpios regentes da atividade estatal ja pode ser visualizado em 

seu art 4°, senao vejamos :

“Art. 4°. Os agentes publicos de qualquer nivel ou hierarquia sao 

obrigados a velar pela estrita observancia dos principios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que Ihes 

sao afetos”.

PARECERDO RELATOR

As provas carreadas aos autos permitem inferir que o Ilustrissimo vereador 

Oswaldo Elias da Silva Junior (“Juninho da Farmada”), contando com a 

colabora^ao do medico plantonista contratado por todas as empresas privadas e 

Organizaqio Social que prestaram e atualmente presta service no Munidpio de 

Aracoiaba da Serra, Dr. Carlos Alberto Santamaria Croce, utilizou-se da maquina
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publica (pela omissao do Chefe do Poder Executivo)e do prestigio que o cargo 

de Vereador ostenta ; praticou o trafico de influencia ; conseguiu furar a fila de 

espera para benefidar uma munidpe e, em tese, praticou ato de improbidade 

administrativa, violando principios da Administra^ao Publica.

O Ilustrissimo vereador Oswaldo Elias da Silva Junior ao arrogar prerrogativas “ 

do Secretario de Saude do Munidpio ” ao mencionar que a enfermdra 

Fernanda Graciela Bapdsta seria transferida para o posto do Bairro do 

Cercado por conta de tentar impedir o acesso / transito do vereador na 

Unidade,praticou tambem ,ato que nao Ihe competia, aferindo grande vantagem 

politica junto aos munidpes.

A privatiza$ao que foi e continua implementada pela Munidpalidade de 

Aracoiaba da Serra em rela^ao aos services publicos de saude e flagrantemente 

inconstitudonal e nao pode ser tolerada pelo Minister!© Publico e o Poder 

Judidario.

Oportuno ressaltar, que no final da manha do dia 02 de maio, o acusado, 
vereador Oswaldo Elias da Silva Junior, na presen^a do Presidente da Comissao, 
na sala do departamento juridico, se dirigiu a servidora publica , ocupante do 

cargo de assessora juridica, o qual ficou incumbida de acompanhar e instruir 

todos os atos e diligencias da Comissao e auxiliar na elabora^ao do Relatorio 

Final, em tom de amea^a.

Nesse esteio, resta claro que um vereador que se vale das dificuldades e 

precariedades das polldcas publicas para oferecer ou vender favores, nao tem 

interesse nenhum em lutar por uma condi^ao que garanta a Saude, a educa^ao, a 

assistencia social e os services municipals como DIREITO.

-DOS indIcios de iucitudes

Apos as considera^oes aduzidas , resta necessario SUGERIRMOS ao 
Ministerio Publico o indiciamento dos agentes publicos e do medico plantonista 
contratado pela empresa SERCLIN- Services de Clinica Medica Ltda, quais 
sejam:
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-Agente Politico: Ilmo. Vereador, Sr. Oswaldo Elias da Silva Junior;

- Agente Politico: Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Dirlei Salas Ortega;

- Doutor Carlos Alberto Santamaria Croce , (socio da empresa DEL 

LAVORO SERVINGS MEDICOS LTDA ), empresa prestadora de servi<;os 

contratada pela empresa SERCLIN Services de Clinica Medica Ltda, inscrita no 

CNPJ sob o n°. 11.187.306/0001-15 , ( Contrato n°.239/2018 com o Munidpio 

de Aracoiaba da Serra , para execu^ao de services medicos de pronto 

atendimento no Municipio , sendo prorrogado por mais 06( seis) meses o prazo 

contratual ao contrato original, como tambem acresddo 25% do valor do 

contrato, passando de R$ 509.760,00, para R$ 637.200,00, segue copia do 

Termo).

A ultima reuniao aconteceu no dia 06 de maio de 2.019

Atendendo o disposto no paragrafo 12°. do artigo 66 do Regimen to Interno , 
abertos os trabalhos o Presidente usando das atribuigdes, que sao conferidas pela 

Lei Organica do Munidpio e pelo Regimento Intemo, ja. tendo fornecido copia 

aos membros dtulares e suplentes , solicitou ao relator, vereador Carlos 

Donizete Prado , que expusesse aos presentes seu relatorio, o que foi feito.

Apos a leitura, foi colocado em votagao o relatorio, recebendo 

favoraveis dos membros da Comissao Especial/Parlamentar de Inquerito. 
Atendendo o disposto no paragrafo 14°. do artigo 66 do Regimento Interno , 
devera ser protocolo na Secretaria da Camara Munidpal, acompanhado das 

demais pegas do processo , para leitura em plenario.

Diante do exposto, cumpre — me solidtar o quanto segue:

1°.) Encaminhar ofirio com copia do Relatorio Final da Comissao 

Especial/Parlamentar de Inquerito e do todo o processo ,para o Ministerio 

Publico Estadual, para que promova responsabilidade civil e proponha 

agao civil de improbidade administrativa.

?????votos
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2°.) Encatninhar oficio com copia do Relatorio Final da Comissao
Especial/Parlamentar de Inquento para o Prefeito do Municipio de 

Aracoiaba da Serra;

3°.) Que seja oficiado o Conselho Regional de Medicina do Estado de Sao 

Paulo com copia do Relatorio Final da Comissao Especial/Parlamentar de 

Inquerito , para possivel responsabiliza^ao do medico Dr. Carlos Alberto 

Santamaria Croce ,CRM :20.441;

4°.) Encaminhar oficio com copia do Relatorio Final da Comissao
Especial/Parlamentar de Inquerito e do todo o processo ,para o Ministerio 

Publico Federal ,para que seja apurada a sistematica da empresa SERCLIN- 

Servi^os de Clinica Medica Ltda, inscrita no CNPJ sob o n°. 
11.187.306/0001-15, com sede em Sao Jose dos Campos, onde constatamos ao 

longo da execu^ao do contrato e aditivo, subcontratacao de PRESTADORAS 

DE SERVigOS- PESSOAS JURIDICAS E PESSOAS Ff SICAS.

5°.)Ao Presidente da Camara Municipal, que apos ** protocolo 

Secretaria Geral da Camara Municipal , do relatorio final ,acompanhado das 

demais pe^as do processo, seja lido no Pequeno Expediente da primeira sessao 

ordinaria seguinte , como determina o paragrafo 14°. do artigo 66 do 

Regimento Intemo, independente de aprecia^ao do Plenario;

5°.)Que seja fomecida copia do Relatorio Final a todos os Vereadores , para 

ciencia.

na

Sede da Comissao Especial/Parlamentar de Inquerito, 06 de maio de 2.019.

CARLOS DONIZETE PRADO 
RELATOR
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COMISSAO ESPECIAL/PARLAMENTAR DE INQUERITO
PROCESSO 01/2.019

RELATORIO FINAL

Crkda a Comissao fispecial/ Padamentar de Inquedto, nos disgositivos Jegnis (do art. 41, aos
tcrmos do paragrafo unico e nos termos dos incisos I, II c UJi, tocldfe da lei Organica do Municipio, c.c com o 
arrigo 66 e paragrafos do llcgimento latcmo ;com o 2* Consgtt4?2o Estadual c com. o artigo
58, paragrafo 3° da Constituicao Federal e subsidia^miMte^ iab qae coubex a Lei federal n° i.579 de 18 de mar^o 
de 1052 (Alterada pcla Ia:i Federal n° 13.367 de 5 de dezembro dfc 1016), cujo requefimento foi subsedto por txes 
vereadores, com apoiamento de mais dois vercadores( total de cinco verfeadores); para apurar fato determinado:
' Anota^oes , relacionadaa a obten^ao de guia psiquiatrica, atraves do Vercador Oswaldo Elias da Silva Junior, para 
a servidora publica ocupante do cargo dc agente de iimpeza Icgislativo, Senhora Lilian Regina Campos. Chamada a 
sen-idora Lilian Regina Campos para participar daVeuniao e se ioj^iiRfeslar a respeito, a mesma informou que a guia 
serin para seu purente, o qual esta muito doente e possui urgencia no atendimento. Infommu ainda, qpe seu parente 
teria que passar primeiro por urn clinico geral, cuja agenda se^,«d)Mfelrte para d-fibiil db f»met)ro de 2.019, a 11m obter 
a guia de encaminhamento paj-a o medico psiquiatra e spto*ttte-.d«i agendar com o espQcialista cm psiquiatrsa. 
Disse tambem, que e do conhecimento de todos, que o'Poeto d* S^ide encontra-seTpiar do que nos 
c a untca forma de conseguir uma consulta urgente e atmv^e do VereadiM’ Oswaldo Etias da SUva Junio*. Por fun, 
relatou que de cada vinte pessoas que prccisam dc algum tipo de cooBidta urgente; yinte putwctiram pelo Vcreador 
Oswaldo Elias da Silva junior. Assim, considemndo , cm tese, o “ trafico de irsfhiencia “ do vercador , necessario 
apurar sc cxistiu ajuda de medicos e outros servidores da. pasta, que “aupostamente5’ criaram 
abreviada, para a obtenjao de guias, consultas e exames medicos , prmlcgiando indicados , cm prejuizo do 

da comunidade” .A Comissao Especial/ Padamensie •• de Inquprito ptlo £$2$p de 90(
noventa dias, prorrogavel por igual periotlo) c stias conelusoe^; serao encaminliadas a© orgsio do Ministerio 
Publico, conforme requerimenio protocolado sob oii°. 001185 , d^tadp de 14/12/2018 _ guja leitura e sorteio 
dos membros para compor a Comissao Especial/ Parlsto^Ktstc dfer ltttja6xit!6£ '&p6s mdlca^oes foxmais dos 
vereadores, foi rcalizada na Ol". sessao ordinaria ^eaiizada gup c^fl.’04 da fevereiro de 2.019.

antenores

porta paralela e

restante

Presidente da Comissao 
Vercador Jair Ferreira Duarte Neto -PEN 

Relator ..
Vercador Carlos Donizete Prado -V^cp^doreleito ,

Memhro , >
Vercador Janudriois^gi^SJv» -PROS

r,.S»pkfiic:
Vereadora Valquiria Dil^ta E?ffft^o$ Oliveifa - FlBj 

2°. Saplemd ••
Vereador Gilmar Marcos de Souza-PTB

VOLUME , h i-.’iAm

■
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TERMO DE ABERTURA

!

Procedo a abertura do Volume n°. V, quo se inicia com a pagina 827 , do process© da
Comissao Rspecial/Parlamentar de inquenro , cciada para apurar fa to determinado:
“Anotayoes , rclacionadas a obtenjao dc guia psiquiatrica, atrav^R do Vercador Oswald© Ritas da Silva Junior, 
para a servidora piiblica ocupantc do cargo de agentc dc ijmpcaa legialativo, Senhora Lilian Regina Campos. 
Chamada a servidora Lilian Regina Campos para participar dg rcumip c sc majnifgalgr a^eapeko, a mesma 
inidrmou que a guia seria para seu parents, d qual eata muife'doente e posstii urgciioia no atendunemo. 
Informou ainda, que scu parente teria qne pxssar primeiro por um dbdeo geral, cuja agenda seria somente para 
<> final de janciro dc 2.019, a fitn obter a guia dc cncacffij^taracnto para o medico psiquiatra e somente dai 
agendar com o cspeciaiistu cm psiquiatria. Difese do conhccirhento de todos, que o Posto de
Saude cncontra-se pior do que nos anos anuriorc* e a unica fbrina dc ennseguir tuna conaulta urgentc i atraves 
do Vcrcador Oswaldo Elias da Silva Junior. Por fim, rciatou que dc cada vinte pessoaa que precisam dc algum 
tipo de consulta urgente, vinte procuram pclo Vcrcador Oswald© F.Has da Silva Junior. Assim, coosiderstndo , 
cm test, o “ trafico dc influcncia “ do vcrcador , neecssario apurar sc existiu ajuda dc medicos e outros 
scrvidorcs da pasta, que “supostamentc” criaram uma porta parole la c abrevtada, para a obten^ao de guias,

ptejuteo do rcbtantc da comunidade” j\
Comissao Especial/ Parlamentar de Inquecito-Cfiad# pmzo certo de ^©(.noventa dias, 
prorrogavel por igual periodo) e suas coticiusoes serao encaminhadas ao orgao do 
Ministerio Publico.

■

consultas c exames medicos , privitegiando indicadoa , cm

(tv v /• . ^
ftrflr,06 demaio dcZCH^..vSedc da Camara Municipal

A-

r>
PI

Servidora publics : Maria Beatnz Plpr^TizanolXiarte dos Santo?
■ 'W& ............. ■ ■" '.i*r-

4 : !r‘ ; tr
■’ > 4""'‘ “
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RELATORIO FINAL
2:*

. ^L... -.k. j'....

>,•

CQMISSAQ ESPECIAL/
CRIADA PELA

RESOLU^AO N°.

Criada a Comissao Especial/ Parlamentar de loquerito, aos tmnos dos dispositivos legais (do 
art. 41, nos tcrmos do paragrafo unico e nos termos dos ifflOSOS I, II e III, todos da Lei Organica 
do Municipio, c.c com o artigo 66 e paragrafos do Regimemo Inremo ;com o air.13, paragrafo 2° 
da Constituicao Estadual e com o artigo 58, paragrafo 3° da Constitwgao Federal e 
subsidiariamente, no que couber a Lei Federal n° 1.579 de 18 de marco de 1052 (Alterada pela Lei 
Federal n” 13.367 de 5 de dezembro de 2.016), cujo requerimento foi subscrito por tres 
vereadores, com apoiamento de mais dois vereadores( total de duco vereadores); .para apurax fato 
determinado: •
“Anota(,oes , relacionadas a obten^ao de guia pstquiatrica, atraves do Vcreador Oswaldo Elias da Silva 
Junior, para a servidora publics ocupante do cargo de agents de limpeza legisktivo, Senhora lilian
Regina Campos. Chamada a servidora Lilian Regina Campos para pattiapar da reuniao e se man ifes tar 
a respeiro, a mesma informou que a guia seria para seu parente, o qual esta muito doente e possui 
urgencia no atendimento. Informou ainda, que seu parente teria que passar primeiro por um clinico 
geral, cuja agenda seria somente para o final de janeiro de 2,019. a fim obter a guia de encaminhamento 
para o medico psiquiatra e somente dai agendar com o especialiita era psiqul^tria. p%gc lambdn. que e 
do conhecunento de todos, que o Posto de Saude encoaUa-^ piqr do que aoos. anteriores e a 
unica forma tie conseguir uma consulta urgente e afraves dp Vex^^ox Oswaldo Elias da Silva junior.

n
Por fim, relatou que de cada vinte pessoas qnc pfeci^m'^e-ajgpan tipo <16 osnsuha urgente, vinte 
procuram pelo Vereador Oswaldo Elias da Silva Junior. Assipa, consideracdo,em tese, o “ trafico de 
influencia “ do vereador , necessario apturar se existiu ajuda de medicos e outfos servidores da pasta.
que “supostamente” criaram uma porta paralek e abreviada, para a obren^ao de guias, consultas e 
exames medicos , privilegiando indicados , cm prejuizo do tc&t&ntc da comumdade” .

A (comissao Especial/ Parlamentar de Inquetitc criada. pelo pfazo certo -rtoventa dias.
prorrogavel por igual periodo) e suas conclusdes searao ^aicatsiitthadas ao oi^o do Ministerio 
Publico, conforme requerimento protocolado sob o n°. 6^1185 , datado cfe 14/12/2018 , 
leitura e sorteio dos membros para compor a Comissao EspeOal/ Parlamentar dg loquerito, apos 
indicacoes formais dos vereadores, foi realizada na 01*. sessao ordinaria ,realizada no dia 04 de
fevereiro de 2.019.

cuja
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Ara^oiaba da Serra, maio de 2.019
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Presidente da ComissaQ 
Vereador Jair Ferreira Duarte Neto -PEN

Vcreador Carlos Donizete Prado -Vereador eleito pelo PT;

Membro -. .
Vereador Januario Isaias. Silva-PROS
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IVereadora Valquiria Di Tata Campos Oliveira - PTB

2°. Suplente
Vereador Gilmar Marcos de Sdospa-FI^B

■ . ^

-*■'-** y- *

2 .i

y

http://www.cainaradcaracoiabadaserra.s


Camara Municipal de Aracoi a
g.613Fenes: (15) 32m^

(15) 3281^ 
Fax: (15) 3281-: 

CEP: 18.190-000

Rua Professor Toledo, 668
e-mails:eogifatofa camaradearacoial 
Site: u\vw„ca»taradearacoiabadase

.gov.br CV
B.gOV.h)

CNPJ: 60.113.172/0001-01
IWI* . J-

*

-• • •• :
v r ’'

r

r<- • ’

Agradecimentos
'■XCti

Registramos nossos agradecimentos aos servidores do Poder 
Legislative, que estivetam conosco nesta jornada, que se dedicaram ao trabalho 
com redobrado afinco, tomando possivel a constitui^ao deste Relatodo e a 
conclusao da Comissao Especial/ Parlamentar de loquerito.

-* '

f

’ ' ^ !. ■1 V-

V

-'•i.V

3

■r ( ;■



Camara Municipal de Aracoiaba da Serra % ^ ^
Fanes: <15)323®

(15) 3281-!
Fax: (15) 3281-2775 

CEP: 18.190-000

Rua Professor Toledo, 668
e-mails:eontato@camaradcara€oiabadagerra*$fe.gov.t>r 
Site: www.camaradearacoiabadaserra.a is-arair
CNPJ: 60.113.172/0001-01

.?«•

sumArio a >. i•' '*\ >.>. .3 ..-ez ■ . .

I nrroducao yt- *
«;■

A Hxposi^ao dos fatos submetidos a apura^ao;

A I'^xposicao c analise das provas colhidas

#
A ('onclusao sobre a comprova^ao ou nao da cxistenda dos fatos

A Sugcstao das medidas a serem tomadas, com sua fuodam^itsu^^-kgd

A Indica^ao das autoridades que tiverem corapctdicia para a ado^ao das
providencias reclamadas

‘

4

http://www.camaradearacoiabadaserra


aAf£
:'o

Camara Municipal de Aracoiaba da Sefwa /

c£^Fones: (15) 328m613 
(15) 3281^5^

Fax: (15) 3281-2775 
CEP: 18.190-000

Rua Professor Toledo, 668
e-mails:coiUato@camaradeanicoiabadaserra.sp«gov.br 
Site: ’ivww.camaradearaeoiabadaserra.sp.govcbr
CNPJ: 60.113.172/0001-01

Introdu^^
*

Apresentacao

Ao lack) da fun^ao precipua de legislar, a Camara Municipal de Aracoiaba da 
Serra tem a competencia para a fiscalizacao extsensa de todos os Poder
Executive Municipal. Destatte, incontestavej o 
uma das mais expressivas (undoes institueioE^^do

Pode-se afirmar que a CPI e uni instrumento juddico do Poder Legislative, 
legalnientc constituido para buscar informagoes, efetuar diligencias, collier 
depoimentos e outros mecanismos para apurar fatos que estejam contra o 
interesse publico, voltada a apura^ao de denundas para que sejancresguardados
os valores da sociedade.

de investigar constituit poder 
IggLshtrvo.

Esta Comissao Especial/ Parlamentar ,observOu a Lei e ntda verificou seus
deveres e obriga^oes.

Esta breve mtrodu^ao se presta a esclarecer que os poderes conferidos pela 
Constituicao Federal, Constitui^ao Bstadual, Let e
Regimento Intemo e subsidiariamente, no qUe cobber a Lei Federal n°. 1.579 de 
18 de maico de 1952 ( alterada pela Lei Fed«^' ni>.13.S67 de 5 de dezerabro de 
2.016) , as Comissoes Parlamentar de Inquerftd, aj^sar de vastos, linutados, 
sendo que as restricoes impostas pelos referidos diplomas legais foram 
observados no desenvolvimento dos trabalhos realizados .

'L^ V

rv
Crjagao da Comissao Parlamentar de Inqufeiato

s.-

Requcrimento protocolado sob o n°. 001185 , datadb de 14/12/2018, de autoria 

do Sr. Valter Jose Garcia Lattanzio, vereador eleito pelo PTB, do Sr. Carlos 

Donizete Prado, vereador eleito pelo PT; do Sr. 
vereador eleito pelo PEN ; da Sra. Yalquina Di Ifita

Jair Ferreita Duarte Neto, 
(Jampos Oliveira, vereadora

A--V'
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eleita pelo FIB e do Sr. Paulo Sergio Martins junior , vereador eleito pelo PSD 

, nos term os do art 41, nos termos do paragrafo unico e nos termos dos incisos 

1, 1 ( e III, todos da Lei Organica do Municipio, c.c com o art 13, paragrafo 2° 

da Consriruicao Estadual e com o artigo 58, par^fafo da Cdnstitm^ao Federal 
e subsidiatiamente, no que couber a Lei Federsd'Jt0 L579 de IS de marco dc 1052 

(Alterada pela Lei Federal n° 13.367 de 5 de dezembro de 2.016). Dpcumento 

acostado ao processo.

Afravcs da Resolu5ao n°. 01 de 06 de fevereiro de 2.019, pubheada por 

afixacao no atrio da Camara Municipal de Ara^piabg da Serra edb^jonibilizada 

no site oficial da Camara Municipal de Aracoiaba tfa Serra, aos seis dia do mes 

de fevereiro de 2.019 , criou-se a Comissao Especial/ Parlamentat de Inquerito 

nos termos dos dispositivos legais (art. 41, nos termos do paragrafo unico e nos 

termos dos incisos 1, 11 e III, todos da Lei Organica do Municipio, c.c com o 

artigo 66 e paragrafos do Regimento Intemo^com o art.13, par&grafp 2° da 

Constituicao Estadual e com o artigo 58, paragEgfo 3® da GonBth$tl$U> Federal e 

subsidiariamente, no que couber a Lei Fedecat# ^ 18 demar^o de 1052 

(Alterada pela Lei Federal n° 13.367 de 5 de tjezentbro de 24)16), cujo 

requerimento foi subscrito por cinco vereadores; para apurar fato determinado 

:“Anorac6cs , reiacionadas a obten^ao de guia psiquiatrica, atraves do Vereador Oswaldo Elias da
Silva Junior, para a servidora publica ocupante do cargo de agertre de limpexa l^islatrvo, Setihora 
Lilian Regina Campos. Chamada a servidora Lflian R^jioajfe'fimfiiSo e se 
manifestar a respeito, a mesma informou que a guia s<^ ^^sfcsa4 parentc, e..fl^aLesta muito doente e 
possui urgencia no atendimento. Informou atnda, i^a 4^®-pbrnek1
cllnico geral, cuja agenda seria somente para o final' -''de 2.019, * ©Jla- de
encaminhamento para o medico psiquiatra e somente did agendas cbm o espfedaf&ta em p^iquia'ttia. 
Disse tambem, que e do conhecimento de todos, que o Posto de Satidc encontra-se pior do que nos 
anos anteriores e a unica forma de conseguir uma consults, urgejite e atraves do Vereador Oswaldo 
Elias da Silva Junior. Por fim, relatou que de cada pred&am algqm dpo de
consulta urgente, vinte procuram pelo Vereador J^^tipfJr.:r''» ^^sa? CEaiiiderando
, em rese, o “ trafico de influencia “ do vereador , netaw^p^J^argr se ipdstiu ^da de medicos e 
outros servtdores da pasta, que “supostamente” criaram 
obtencao de guias, consultas e exames medicos , .pnvil^abdp

o por um

fta paralek e ftbreviada, para a 
ados , r^stante da

comumdade”.

i
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\ Comissao Especial/ Parlamentar de Inquetito fbi crtada pelo prazo certo de 
9()( noventa dias, prorrogavel por igual periodo) e suas conclusoes serao 

encaminhadas ao orgao do Ministerio Publico,conforme requerimento 

protocolado sob o n°. 001185 , datado de 14/1-2/2018 , cuja Idtuca e sorteio 

dos membros para compor a Comissao EspecM/ 'Parlamentar d'e Inquento, 
apos indica^oes fonnais dos vereadores, foi -I’Galizada na 01*. sessao 

ordinaria.rcalizada no dia 04 de fevereiro de DocumentQs acostados ao
processo.

Nos termos do art. 2°. da Rcsolu^ao n°. 01 de 06 de fcvereiro de 2,01 % a
, foi compos:ta-d©05 -(cinco) 

membros, scndo : Presidente; Relator; Membro e dois supkntes.

Composigao

Na composicao da Comissao, foi observada a proporcionalidade partidaria , apos 

manifestacao formal dos vercadores, atraves 4^ ‘S<^eio re^lizado na la. sessao 

ordinaria ,rcalizada no dia 04 de fevereiro de SiOl^yDocumen^S 'acostados ao

'it

Comissao Especial/ Parlamentar de Inquerito c

processo. •r

a

Presidente da Comissao 
Vereador Jair Ferreira Duarte Neto -PEN

" -i

Vereador Carlos Donizete Prado Vereador eleito pelo PF;

■V.'-

Relator

Membro
Vereador Januario Isaias Silva -PROS 

1*. Suplente
Vereadora Valquiria Di Tata Camp<38 (Sfiveita ~

f

2°. Supleate
Vereador Gilmar Marcos de SouZa-FFB *

£-< »
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Prazo de funcionamcnto

O processo foi autuado no dia 07 de fevereiro de 2.019 .

A Comissao iniciou sens trabalhos , com previsao de 90 dias de funcionamcnto, 
considerando a Resolucao n°. 01 , que criou a Comissao Especial/ Padamentar 
de inquerito , ser datada de 06 de fevereiro de

O prazo final, portanto(considerando o paragraft) 2°. do artigo 202 do 
Regimento Tnterno , prazo contado em dias comdos) para encemmeato das 
atividades da Comissao , ate o dia 06 de maio de 2.019.

-Tr*-

i ** *?•, *
For sua vez, as atividades foram encerradas e em 06 de maio de £.019, foi 
protocolado o Relatorio e demais pe$as do processo e encammfefamentf^ ao 
Presidente da Camara Municipal de Ara^oiaba da«Serra.

Da Atuagao do Membros da CPI:

Durante todo o processo de investiga^ao, atuaram o Presidente; o Relator e o 

Mcmbro, acompanhados da Assessora Juridica setvi
I'lorenzano Duarte dos Santos, partidpandp t^nbepa da maiona dos atos , a

' *•
Vereadora Valquiria Di Tata Campos Oliveira.

tnz
f*

Nao ocorreu nenhuma ausencia do Presidente, Relator , so ausencia rio ifucio da
oidva de duas testemunhas ,ouvidas no mesmo dia, do Membro , presente a

t diligencm inqui^O deprimeira suplente e mesmo todos os atos ( reunites 
testemunhas, entre outros) da Comissao E8peiC&$ ;PaMattieftt&r Thquerito , 

abort os a todos os demais vereaSd^p ; nao houve a atua^ao eserein
pardcipa^ao dircta no processo dos dois supientes .A suplente, Vereadora 

Valquiria Di 'fata Campos Oliveira, substitui o Membro, so no infao da referida 

oidva e o Presidente , na oidva do servidor publico do Legislativo, ocupante do
cargo de Secretario Geral da Camara. ?***

ti
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•P:

Da Documentagao solicitada:

I’oram expedidos oficios de autoria do Presidente, Relator e Membro da 

Comissao Kspecial/ Parlamentar de Inquerito, ao Exmo. Prefeita Municipal

Da Documentagao recebida:

A prindpio ,ha que se destacar que todos os m^licdanddASferofl<;oes e
documcntos foram endcre^ados ao Exmo. Prefer Municipal, Sr. Dirlei Salas
Ortega.

1?

\
t

Frisa-se que todos os pedidos foram protocolados na Prefeitura Munidpal dc 

Aragoiaba da Serra c foram formulados com supedaneo no paxagrafo unico, 
incisos I e II do artigo 41 da Lei Organica e no indso III do p^r^rafo 6°. e 

do paragrafo 7°., do artigo 66 do Regimento Intemo .

Durante o processo de investiga^ao realizado pela Comissao , ficou constatada 
relativa dificuldadc no fornccimento de esclaredtiientos e no fom^dmentos dos 

documcntos solicitados ao Prefeito Munidpal, que solidtou mais prazo, alem 

do estabeleddo pelos mcmbros da Comissao .

No oficio enviado ao
constatainos que nao foram fornecidos os seguaptes dpcumentos soMdtados :

a) Relacao dos medicos pela empress SERCLIN , que presram servi^os 
Unidade de Saude do Municipio ;

b) Processo de Siudicancia , cuja abettors (hi solidtada pelo Secretario de 
epoca. Dr. Walter A'asilsbi.^^^ cqi^ra3^fci^i^}%>6feaento

dia 25/4/19,pelo Dr. Valter V.; onde tdata que entregou o
pedido de abertura ao Sr: Valdir

c) Documcntos que Demonsttem 3 qpa3Qfc$&de de reeeitas azuis emitidas 
pelos profissionais medicos na tMidade Mista de Saudfe do Municipio, 
durante os ultimos quatro meses.

Os mcmbros da Comissao, atraves do oficio * pxetCQColo n°. 32763sobcitaram 
que cm 24 boras, fossem fornecidos os dooammfcos, sob pern de medidas
judicials cabiveis.

.-tf

Exmo.Prefeito -i Mtm&pal peotoepb n°. 2919,

.•fna

Saiide a
no

f

\
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Da analise da documentacao fomecida pelo Prefeito Municipal, solicitada pels 
Comissao Especial/ Parlamentar de Inquerito , constatamos que :

-O Secretario Dr. Valter Yasushi Honji requereu a abettura de Sindicancia 
cm 07 de Janeiro de 2019 e entregpu ao Dr. Valdtr de Souza Paixao . O 
Exmo. Prefeito Municipal, se manifesto no sentido de Qao instaurar a ^ 
Sindicancia pleiteada pelo Secretario de Saiide a epoca e aguarckr a 
conclusao da CPI, para que nao se discuta o mesmo as sun to ao mesmo 
tempo.

-Solicitou dilacao do prazo de 02( dois) dk uteis para atender a solicita9ao 
da Rela^ao dos medicos pda en2j!w@git.S£gCLIN , que prestam services na 
Unidade de Saude do Municipio . e. os t^cumentos que Demonstrcm a 
quantidade de receitas azuis emitidas pelos profissiemais m^diCos na 
Unidade Mista de Saude do Municipio, durante os uldmos quatro meses.

q. Prefeito, no sentido 
dc nao instaurar a Sindicancia pleiteada pelo Secretario de Saude a epoca e 
aguardar a conclusao da CPI, para que nao se discuta o mesmo assmito ao 
mesmo tempo.

A (Comissao deliberou que seria dado conhedimefito ad- 
para as medidas cabiveis , quanto a mamfesta^ao do Exmo

r

Da analise da Rela^ao dos medicos da empresa SEROJN quepresjafii ^etvi^os 
na Unidade de Saude do Municipio fomecida pelo Prefeito Municipal, solicitada 
pda Comissao Especial/ Parlamentar de Inqt$§$to , cons toil-se que : %

f

ue a Empresa SERCLIN- Services de Clinica Medica Ltda, inscrita no 
CNPJ sob o n°. 11.187.306/0001-15, com 
subcontrata as seguintes PRESTADORAS 
JURlDICAS E PESSOAS FISICAS. scruo .

sede em Sao Jase> dos Campos
: PEssoAs

7 >"o-r?.',-
-
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PLANILHA DE MEDICOS SERCLIN

RF.I.AgAO DR PRESTADORES DE SERVK^DSA^tS DE DEZEMBRO 2018
r—-PESSOA J URIDICA/ FISTCA *■tEL

%: -r <
EDGAR ALOMIA ARCHARCE CLIN SERVigOS MEDICOS LTDA-

ME
BARBARA CARMELA FERNANDES
ROCHEI3 ARAUJO:

\RBARA CARMELA FERNANDES
" CHAVES & ARAUJO SERVigOS

MEDICOS LTD A
~ I'Ll.. IAVORO SERVigOS MEDICOS
LTDA

zxn'."'..
RTO S CROCE %' #

ANA FANDINHO DE CARVALHOFANDINHO & CARVALHO S EM S LT
LUCAS NEY F RAMOSFERRAZ & MENDONCA SERV MED LT
GABRIEL RIZZO MARCONDBS __ _
r-> UA TUk DUTDtUl'D A

GABRIEL RIZZO MARCONDES
GETS A BARROS PEREIRA r

OLIW^A,GEN AINAGEN AINA DE OLIVEIRA
GUERO & R:\MIRES SERVigOS 
MEDICOS LI DA

.
X

• -•'-.fv ■ "•^—~—— L
FABIO tf. 'SmVAHELP SERVigOS MEDICOS LIDA 

IPSE C:\RLOSDA COS'FA ELIAS EIRELI JOSE CARLOS DA COSTA
■r

DANIE3J5: r MRRAZ SILVAMAi^o^agfe>s.,," f ■ •;e :; -LUCHNITZ SERV MEDICOS LTDA
1AURO CAMPOS

NICQLNICOLE MACEDO DE BARROS
■if*:

PATPATRICI A MOLINA GERARDI
A.PLANETMED SOL EM SAUDE mm.:

RAF.AEL REIS DE ,\R\UJOR & P AIL\U|Q SERV EM SAUDE ITDA 
RMZ SERV DE SAUDE LTDA RODRIGO AUGUSTO ZACCARIQTTO

GIHAD SHUNMANSHUNMAN SERV E SAUDE LT
TAM IRIS AMi\RAL

TARIQU TATARIQUI COSTA SILVA_________
IBN SINA CUI DADOS EM SAUDE

rjVETHAI —" . * •r"i

‘ r

; "• '■,.

*
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PLANII.HA DE MEDICOS SERCLIN 

RELAgAO DE PRESTADORES DE SERVigOS M&& DE JAISJETR© 2519
1•NSAVELPESSOA JURIDICA/ FISICA

x
EDGARmss.' RCE CLIN SERVICOS MEDICOS ITDA- MIA ARCE * 3^

Ml*
BARBARA CARMELA FERNANDES BARBARA CARMEL A FERNANDES

j DLL LAVORO SERV1QOS MEDICOS CARLIN
LTD A

—

GABRIEL RIZZO MARCQNDES

| FANDINHO & CARVALHO S EM S LT
fFERRAZ & MENDONCA SERV MED LT

CiABRlEL RIZZO MARCONDESL j
GEISA B.ARROS PEREIRAGI-MED SFRVigOS MI'.DICOS EIRELI

ME
GEN A INGEN AIN A DE OIVI'IRA______

G UF:RO~& RAMIRES SERVigOS 
MEDICOS LTD A

. vp^vir.

... v }

AHELP SLR VICOS MEDICOS LTDA
lOSI- CARLOSDA COSIA ELIAS eireij IGSECA )A COST.

DANIEI.E L FERRAZ STIT UCHNITZ SERV MEDICOS LTDA
LUIZ AARON SILVERIO GUllERREIZ*i .LIZ A ARON SILVERIO GUTIERREIZ
MARLVNA.B. MIC]MARIANA B. MICHEL
m! NICOLE MACEDQ DE BARROS

vRDINPATRICIA MOLINA GE1L\RDI
:alvPLANETMED SOL EM SAUDE

RAFAEL REIS PEA
RICARDbM&Hd:

R & P ARAUJO SERV EM SAUDE LTDA pc

RICARDO MUNHOZ NETO
RODRIGO AUGUSTO ZACCARIOTTORMZ SERV DE SAUDE LTDA
GIHAD SHUNMAN 

THAIS?

SHUNMAN SERV E SAUDE LT
'PAMIRIS AMARAL
THAIS PEDROSA

GUiQTTOTOLPULIO C;ESAR GHIOITO 
VTNICIUS SOUZA BARBOSA \TNTCIDS SOUZA BA!

■?
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PLANILHA DE MEDICOS SERCLIN

2019

PESSOA JURIDICA/ FISICA MEDICO RESPONS AVEL

ANGELO ZACARIOTl'O\NGELO ZACARIOITO
EDGAR ALOMU ARCEARCH CLIN SERV1COS MEDICOS LTDA-

ME --f-

DEL LAVORO SERVINGS MEDICOS
LTDA_____________________________
FAN DIN FIG & CARVALHO S EM S LT
GABRIEL RIZZO MARCONDES

ANA FANDINHO DE CARVALHO
GABRIEL RIZZO MARCONDES

I GUERO & RAMI RES SERVINGS
I MEDICOS LTDA_____________________
I JOSE CARLOS DA COSTA ELIAS EIRELI

JONAS M. GUERO
v

JOSE CARLOS DA COSTA
LUCHNITZ SERV MEDICOS LTDA 1 iLFKKiUZ SILVA

VB. MICHELMARIANA B. MICHEL MA il
S^tASSlMOMmMATEUS GUI MARA ES MASSIMO 

NATALIA L. FERRANT
7

NATALIA L. FERRANTE-
PAT1UCIA MOLINA GERARD IPATRICIA MOLINA GERARDI
THIAGO GOFC^LV^SICVA
RAFAl^^^EmWm:

^Hoy>»teQ 
RODRIOO AtlGUSTO ZACOiRIOTTO
GIHAD SHUNMAN ”

t>LANETMED SOL EM SAUDE ***

R & P ARAUJO SERV EM SAUDE LTDA 
RICARDO MUNHOZ NETO
RMZ SERV DE SAUDE LTDA
SHUNMAN SERV E SAUDE LT
TULIO CESAR GHIOITO TUJJO CESAR GUIOTTO

. ■*

: • 4 V.
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PLANILHA DE MEDICOS SERCIJN 

RELAgAC3 DE PRESTADORES DE SERVigOS MtS DE !VfAR?O2019

MEDICO RESPON SAV EL[PESSOAJURIDICA/ FISICA

DENISE SpUZA OLIVEIRADENISE SOUZA OLIVEIRA f
j

EDGAR ALOMIA ARCEARCE CLIN SERVigOS MEDICOS LTDA-
MI-

RAFAEL DE OLIVEIRA ALVESRAFAEL DE OLIEIRA i\LVES
rm S'croceCARLOS-JDEL LAVORO SERVigOS MEDICOS

LTDA________________________________
FANDINHO & CARALVLHO S EM S LT

SMI
ANA PAN1XNHO DE CARVAI.KOr LUCAS NEY E RAMOSI'ERRAZ & MENDONCA SERV MED LT
GABRIEL RIZZO MARCONDESGRMMD SERVigOS MEDICOS LTDA
NICOLE MACEDONICOLE MACEDO
DANIELS L FERRAZ SILVAJ UCHNITZ SERV MEDICOS LIDA _

PATRICIA MOLINA GERARDI
THlACa fVES SILVAPLANETMED SQL EM SAUDE________

[ R & P ARAUJO SERV EM SAUDE LTDA
A1NZ SERV DE SAUDE LT

EL3

RlCARp<Sj MUHHQZ NETO
RAF.

RODRIGO AUGUSTO Zi\CCARIOlTORMZ SERV DE SAUDE LTDA
GIH AD SHUNMANSHUNMAN SERV E SAUDE LT

‘

• '»

-
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Atas:

Foram lavradas Atas de Reunioes Ordinarias , Ata de Reunioes Rxtraordinarias e
Ata de Encerramento.

Acusado: 3

A C^omissao interrogou o acusado, o Ilustrissitno Aereador Oswaldo Elias da
Silva J uuior.

Depoimentos:

lHot am ouvidas na condicao de testemunha as segumtes pesgoas;

a) Enfermeiras Plantonistas ( servidores coneursadas) :a Sra- Tais de Sa 
Moreira; a Sra. Fernanda Graciela Baptists; a Sfa. Cassia Pinto Tavares e a 

Sra. Cybele Martins Peretti) ;

b) Farmaceuticos ( servidores concursados); a Sra. Gacy Claro de Oliveira ; o 
Sr. Antonio Ademar Poles Junior e o Sr. Alex Gonsalves de Andrade;

c) Servidor Publico ocupante do cargo permanente de Fiscal da vigilancia 
sanitaria , Sr. Jose Mario Florenzano Baprista;

d) O medico plantonista contratado pela emptesa Serclin, que presta serv^os 
na Unidade Mista ,Dr. Carlos Alberto Santamaria Croce^

c) O Secretario de Saude do Municipio, Dr. Valter Yasushi Honji, pelo periodo 
de 07 junho de 2018 a 31 de Janeiro de 2.019;

, «J--. f ( ^ :
f) Servidora publica , ocupante do cargo de permanente de agente de limpeza

legislativo, Sra. Lilian Regina Campos;

15
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g) Servidora publica , ocupante do cargo de permanente de agente de limpeza 
legislativo, Sra. Marta Vieira de Freitas ;

h) Servidor publico, ocupante do cargo em. cotnissao de Secretario Geral 
Legislativo, Sr. Felipe Arrigatto Gonsalves.

] - A exposicao dos fatos submetidos a apuragao;
IT- A exposicao e analise das provas colhidas;
III- A conclusao sobre a comprova<;ao ou nao da existenria dos fatps;
IV- A conclusao sobre a autoria dos fatos apurados cbmo existentes;
V- A sugestao das medidas a serem tomadas , iundamentacao legal;

Indicacao das autoridades que tiverem CompCtcncia para a ado^aq das
providencias rcclamadas.

4 ii. -r

VI-

- A exposicao dos fatos submetidos a apura^ao^ H- A exptssiqao' e analise 
das provas colhidas ;III- A conclusao sobre a comprova^So ou nao da 
existencia dos fatos ;IV- A conclusao sobre a autoria dos fatos apurados 
como existentes ;V- A sugestao das tnedidas a serem tomadas , com sua 
fundamenta^ao legal e VI- IndicaqSo das autoridades que tiverem 
competencia para a adoqao das providencias rcclamadas.

\
.. i

Nao obstante a importancia da missao contritucional atribuida ao Poder 

legislativo, este Poder, em sua atua^ao coifcreta, espeeialmMte quanto ao 

cxerdcio de sua acao fiscalizadora, so pode agir dentro da esfera do que Ihc e 

materialmente possivel, ou seja, nao sendo aparelhado para realizar 
complexas audhorias, exerce seu poder-dever de fiscalizar limitado, mas 

tarn hem justifkado, pelo principio da razoabilidade
*c- Av-V * *’*V "

A Comissao Especial/ Parlamentar de Inquerkp fbi criadarparst apurar :

"Anotacoes , rclacionadas a obten^ao de guia psiqutatricp, attaves do Vereador Oswaldo Elias 
da Silva J umor, para a servidora publica ocupante do cargo de agente de limpeza legislativo. 
Sen bora Lilian Regina Campos. Chamada a servidora, Lfliao Regina Campos para partietpar da 
rcuniao e se manifestar a respeito, a mesma informou que a guia seria para seu parente, o qual 
esta muito doente e possui urgenda no atendimento. Infiormou ainda, que seu parente teria 
que passar primeiro por um clinico geral, cuja agenda sma sememe para o final de janeiro de

f j.’.^ ^ '
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2.019, a fim obter a guia de encamiohamento para o medico psiquiatra e somente dai ageodar 
com o especialista em psiquiatria. Disse tambem, que e do conhecimento de todos, que o 
Posro de Saude encontra-se pior do que nos anos anteriores e a unica forma de conseguir uma 
consulta urgente e a craves do Vereador Oswaldo Elias da Silva Junior. Por fim, relatou que de 
cada vinte pessoas que precisam dc algum tipo de consulta urgente, vinte procuram pelo

, em tes^. o “ trafico de 
influencia “ do vereador , necessario apurar se existiu apda de medicos e outros stavidores da 
pasta, que “supostamente” criaram uma porta5 de guias,
consultas c cxames medicos , privilegiando mdicados , em prejuiZQ do testante da 
comunidade” .

Vereador Oswaldo Elias da Silva Junior.

Visando instmir o processo, tambem foi por amoatragem realizada difigencia 

para verificaqao, in loco, na Unidade Mista de Saude de Ara^oiaba da Seara.

Os servidores pubficos tanto do Poder Executiyo, como os setyidores Publicos 

do Poder Legislative; o medico plantonista coatratado pela empresa SEJIGUN e 

o Sccrctario de Saude foram intimadas .pessoalihehte, para prestar depotmento 

como testemunhas. A servidora publica do Poder Legislativo, Sra. Marta Vieira 

de Ereitas, concordou de ser ouvida, sem ter sido indmada formaknente, 
considerando o termino do prazo da CPI. C) ^efyidores do Poder Executive, 

compareceram para depor acompaohados deadvo^do (a) do Poder Executive 
( Dra. Rosangela Guimaraes Silva * OAB^P: l.df049;! Ekv Eodrigues 

Vieira, OAB/SP :332.221 e Dr. Heitor Vieira Holtz Filho , OAB-SP 323715 )c 

as servidoras do Poder Legislative como nao estavam acompanhadas de 

advogado, foi nomeado o servidor publico coocutsado ,do Bcgfer l^tsiativo, 
Dr. Marcio Bossolan, inscrito na OAB/SP, n0^l:jli,6fe,devidamente

autorizado pclo Prcsidcntc da Camara Municipal. Todos assinaram o Termo de 

Inquiricao de testemunha (documentos acostados aos autos)'.

Em tempo, o Exmo. Prefeito Municipal foi oJ&ciado pelo Presidente, Relator e
Membro da Comissao, dando conhedmento quo deveriam qomparecer para 

depor os servidores publicas concursa<feis( ’•plarktonistas,
farmaceuticos , o fiscal da vigilancia sqr assistidos
por advogado da Prefeitura Municipal ( dpeumentos aqostados aos autos). 
Tambem foi oficiado o Exmo. Prefeito Municipal, que compareceria para

17 ■V
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dcpor, o medico plantonista contratado pela empresa SERCLIN, que presta 

services na Unidade de Saude( documento acostado aos autos)

O Dr. Carlos Alberto Santamaria Croce, medico plantonista ,foi intimado para 
depor . Apos o seu depoimento e ao dcpor, o Secretario de Saude, Dr. Valter 

Yasushi Honji , a Comissao deliberou que seria neoessario ouvk novamente o 

medico plantonista Dr. Carlos Alberto Santan^li;-Croce e o sefvidor publico, 
Jose Mario Florcnzano Bapdsta. Comparecbu $ servidor Jose Mario, porem,ao 

ser intimado, manifestou-se por escrito, informando nao ser possivel o
-f

comparecimcnto essa semana , a fim de depor, por encontrar-se de pkntao. Os 

membros da Comissao, cm reuniao extraordinatia ,entenderam que como
podera scr justificada a ausenda do plantao do medico do Dr. Carlos S. Croce, 
pelo Prcsidcnte da Comissao, o indeferimento 6 medida que se impunha.
Novamente, mesmo tomando conhecimento da Ata. da Reuniao Extraordinaria 

do Comissao, realizada no dia 30 de abol, nap reoebep a intuna^ao( documentos
acostados aos autos). Na manha do dia 02 de maio, protocolou manifesta^ao, a 

fim de justificar a impossibilidade de comparecer.(documento acostado aos
autos)

mm
.• - ■ *•; T* "

Assim, com a postura imparcial, objetivandp y esekreetpaentos sobre a
prova documental ( Ata da reuniao realizada em 04 de de 2.018,
onde a servidora publica do Poder JLegialadvo , Sra. Lilian Regina
Campos, ao ser chamada para participar da reuniao e se manifestar a 

respeito da anota$ao do vereador onde constava “ GUIA PSIQUIATRA 

LILIAN CAMARA “ , a mesma informou que a guk sem para seu parente, o 

qual estava muito doente e teria urgenda njo ^®diment». Iniprmando ainda, 
que seu parente teria que passar primeiro por urn cKnieo gepij^ agenda seda 

somente para o final de janeiro de 2.019, a fim obter a guia de encaminhamento 

para o medico psiquiatra e somente dai agendar com o especialista em 

psiquiatria. Disse tambem, que e do conhecimento de ^pdq^-que q Posto 

de Saude encontra-se pior do que nos anos anteriores e a unlca forma de 

consegutr uma consulta urgente e atraves do Vereador Oswaldo Elias da 

Silva Junior. Por fim, relatou que de cada vinte pe8€K)as Que.preeisam de
y A
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algum tipo de consulta urgente, vinte procuram pelo Vereador Oswaldo
Elias da Silva Junior), os membros da Comissao, ouviram testemunhas. (n.n.)

b'ormulamos perguntas espedficas sobre determinados anguios dos fatos, de 
mode a permitir ter ideia do alcance complete do conhecimento que possa ter a 
rcstemunha a respeito dos fatos.

A prova testemunhal e tomada exclusivameeate as- n^ssas
constatacoes , como tambem para possibilitar a apretia^ao peloa representantes 

do Ministerio Publico e denials respomaveis, dos fatos aqui relatados e dos
documentos acostados. : 9 >.V • t

For ossa razao sera contextualizada alguns perguntas e respostas
depoimentos : Do Acusado - Vereador Oswaldo Elias da Sihra Junior * ;dos 

Servidores publicos do Poder Executive ^dp d^poimento do Diretor de 

Saude; do Secretario de Saude do Mutdeipio ;; do medico plantonista 

contratado pela empresa SERCLIN e dos Servidores Publicos do Poder
Legislative (n.n.)

dos

'
\

sede da Comissao
Ay'\ ‘•'s

A os 12 dias do mes de marmot na
Especial/Parlamentar de Inqucriio, Anst^ufada para apurar o fato
determinado, compareceu 

Elias da Silva Junior . brasileiro, casado, filho de Celia Nogueira da 

Silva e de Oswaldo Elias da Silva, portador do RG sob o n° 220393/4 
e CPF sob o n° 122668698/25, residetite-e dofbk^ &a Jose 

Gomes Arroyo, n° 06, Baifro Jd Nogueira, no Municipio de 

Aracoiaba da Serra. Em depoimento; t> Vereador Junior r^spondeu em 

sintese: (...) que recebcu pedidos de pessoas por whatSftpp e que para 

rctornar fez rascunho para recordar, (...) que quanto as anota^oes 

encontradas pela Vereador Valquiria pode responder, que o item 01 - 

rcceita Marcia Antonia - e uma pessoa que conhece e & mae predsa 

de medicamentos e pediu uma receita. Gomo nao pode fomecer 

receita, preferiu orientar como procefe* fe 656 ficar sldti tft^dicamento,
■t,.
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dissc para procurar a enfcrmeira responsavel pelo setor pata pedir para 

o medico; (...) quanto ao item 02 - receita remedio Marta Pato - que 

esse item tem uma interrogate, que essa pessoa foi abandonada pelo 

esposo e por isso estava adoentada e nao conseguiu passar por um 

medico especialista e a resposta foi a mesma da anterior; (...) que nao 

tem enfcrmeira espedfica, como trabaihou muito tempo na saude as 
pessoas sc acostumaram a pedir sua orienta<;ao; (...) quanto ao item 03 

- Edivaldo Buda - que esse senhor tem um problema de Ahaimer e

f

usa um medicamento para tratamento, que orientoii a familia desse 

senhor para ir a farmada publica do regional 
faimaceutico de auto custo, que po4e comprar o medicamento 

para o pai da farmlia; (...) quanto ao item 04 - Luis Lippi 14 h Camara

ou conversassc com

f

- que o Luis e assessor do deputado Vitor Lippi e que pediu uma 

rcuniao; (...) quanto ao item 05 - ligar Sonia guia bebe Valeria - que 

esse caso e a mesma coisa, que teve que anotar para nSo esqueter, que 

ela procurou e disse que a filha titfiia um eftcamirihamento de 

particular para passar no dermatdlo^sta, que oriemou a* Valeria para 

levar a guia, pedido particular, que disse que da -n&O preckava pagar 

essa consulta, pois tem no posto do Alddes Vieira, que iria verificar 

com a Sonia e que levasse a guia para ela; (...) que rinha duvida se 

haveria dermatologista, por isso ligou;- quanto^aef ttbm ‘‘levar
papel Valdir Paixao7’ - que esta aguatikixdo um Projeto da Prefeitura, 
que esse papel era uma recomenda^So do borribeiro que disse que 

pode alterar a legislate referente aos mutudpes qufe ttabalham com 

comercio de gas; (...) quanto ao item 07 - “guia psiquiatra Lilian 
Camara” - que a Lilian enviou esse no whatsapp fora do horario de 

servi^o que ela tinha um parente que est^u-surtaitdori^ eomb tfcm uma 

demora no agendamento do pstquktra rios. meios eomum, nao 

conseguiu precisar a forma comb fesfiotideu, se f1m via Whatsapp 

ligando, mas que provavelmente por > telefone1' para melhores 

explica^oes, que sugeriu para levar a um medico plantonista que tem a 

atribui^ao para medicar ou fomecer a guia; (...) que o motivo de ser 

tao procurado nessa area de saude resporideu que trabalhou lim bom 

tempo na area da saude no munkapk> e is&npre foi solidto, e sempre

ou

* ..4 '.I
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procurou dar aten^ao para as pessoas e como trabalhou na area da 

saude e conversava com pessoas carentes, desinformadas acredita que 

c urn boca a boca, que como exemplo, se no caso de urn 

medicamento, o poder publico tem o dever de oferecer e a pessoa 

por desconhecimento nao sabia que existia a possibiiidade, que na 

funcao na epoca, os orientava, acredita que e muito procurado pois 

trabalhou muito tempo na saude; (...) que nao consegue agendar 

consultas como relatado pela servidora Julian, mas apenas da 

orienta^oes; (...) que conversando com a servidora, esta mencionou 
que assinou a ata sem ler; (...) que nao se lembra quan'dd 5ef onde 

conversou com a servidora, mas acfedita que nao foi na Camara e sun 

em situagao informal, na rua; (...) que a servidora ao saber .que iria ser 

abcrta uma CPI, conversou com o mesmo e disse que nao falou da 

forma como estava escrito; (...) que orienta as pessoas a procurarem os 

responsaveis para obtcrem guias de encaminhamento para medico; (...) 
que tem o mesmo acesso que quakpicr vereadof ao fibstc) de 3Mde, e 

que sempre intercede pelos direitos dos cidadaos; (...) que desconhccc 

fala do medico Walter Honji, de que havta chamado o medico Carlos 
Cross e dito que nao podia condnuar passando as pessoas <fna ftente,^ 

fornccer receita a pedido do vereador Oswaldo; (...) que se eu estiver 

passando no corredor da unidade e a Sala do medico estiver vazia, 
entra, cumprimenta e conversa; f..:) que e muito proemsdo e fica feliz 

pois, e util na sociedade e que ta Con^auar na medida do possivel 
atender a popula^ao dentro da iegalidade; ^...) que sate que trafico de 

influencia e quando voce tem uma rede de pcssoaus que Hderam a 

unidade c essas pessoas fazem o que voce pede, que de forma aiguma

/
\U

isso ocorreu, trafico de influencia esta mmto longe do 8eu carater; (...) 
que em rela^ao a amizade com a servaiora S6nia 6 tom 6 medico 

C’arlos Cross, informa que aK na rmidade teln uina rela^ao de amizade, 
tem boa rela$ao com os servidores pois trabalhou ali por muitos anos 

e criou vinculos com a grande makma; (...) encerradas as pergtmtas foi 
ranqueada a palavra ao acusado que respondeu, “que gostaria apenas 

de lamentar de forma grosseira como essa CPI se fotmou. Sou criado 

em Aracoiaba e estou aqui no meu 3^ mandatjo, tempo na
V,,
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polidca, nao consegui comprar nada alem do que eu tenho. Com 

relacao as pessoas me procurarem, tenho esse dom, inclusive a mae do 

vereador Carlos me procurou e na medida do possivel a auxiliei, 
orientando-a. Tenho prazer de atender as pessoas. Quero deixar uma 

historia de vida, de aiguem que se preoeupa com as pessoas. Tenho 

sido julgado pelos nobres cokgas, tendo em vista essa inmha postura. 
Quero deixar esse legado, fazer o Bern yaxa. as pessoas. A palavra 

trafico dc influencia, e muito dolorida, pesada, esta# sendo acusado 

com base em um simples rascunho e que a servidora Lilian apenas 

quis deixar claro o quanto as pessoas me procuram, porem nunca 

praticando trafico de influencia ou ifila>r.

Aos 10 dias do mes de abril do ana de 2.019, na sede da Comissao

x

hspecial/Parlamentar de Inquerito, ^mpareceu 

FLORENZANO BAPTIST A , brasileiro , casado, servidor publico 

ocupante do cargo de Gerente de VigUancia Epidemiologica, filho de 
Mario Luiz Benitte Baptista e Maria das -Dpres Couppho glor^izasio 

Baptista, portadora do RG sob p n°. 2<^j50.85Q-7 e CPF sob o n°. 
299.445.428-90, residente e domiq^^ ^Alameda dos.Geranios, n°. 
116, Bairro Toledopolis, no Muniapjo dp Ara^jaba^ Secra, a fim 
de prestar depoimento sobre o fato determinado( noticiado) nos 

autos da Comissao Especial/Parfament^r de Inquerito, criada pda 

Resolupao n°.01 de 06 de fevereiro de 2.019. Em. ^tgse j^sp.pdeu: 
(...) que e servidor concursadp-4Jp de fiscal da vigilancia
sanitaria e ja ocupou cargos de ^Oordenar e chefe da vigilancia 

sanitaria, posteriormente diretor de saudfe e atekSeafe gerente de 
divisao epidemiologica; (...) que nao tem conhecimento se o vereador 

junior influencia na unidade de saude. So confirma a presen^a do 

vereador na unidade; (...) que nao safie especificar o^sorqueftirequenta 
a farmada, a unidade de pronto atentStneOto e o aitd^ulatSflo; (...) que 

o vereador nunca pediu algutna naO tem conhecimento se
pediu a teredros; (...) que nunca pseserrdou miinfe^ ptbeuraado o 

vereador Junior, mas que o mesmo conversa com munlcipes; (...) que 

nunca prcsenciou o vereador na saia de algum medico, mas somente
conversando com medicos e servidotes,' e que "nao 4ibe O teor 'das

*• \ •ftT7.r-
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conversas; (...) que o secretirio, Walter Honji, solicitou a craves de ofido 

a abertura de sindicanda, mas nao lembra o teor do ofido e nao sabe 

se foi aberta ou nao; (...) que nao se lembra dos detalhes da reuniao 

com os vereadores e o medico Valter, (..,) que nao se lembra e nao 

tem clareza quanto ao que foi falado peio medico Valter ter ido falar 

com o Prefeito; (...) que nao sabe se existe amizade erttre o vereador 

Junior e o medico Carlos, mas que existe uma rela^ao de conversas 

cvcntuais; (...) que o medico Carlos Cross e contratado e presta 

services a mais de dez anos na unidade; qtie fdfo ptesendou ou 

ouviu de algum servidor de qualquer suposto ct tratamento 
privilegiado do Vereador Oswaldd Wti&s da Silva Junior na Unidade 

Mista de Saude de Ara<;oiaba da Serra. ha obten^ao de guias, consultas 

e exames; (...) que o vereador conversa com todos pelo fato que ja 

chegou a trabalhar na farmacia; (...) que j[a atuou como chefe de 

vigilancia durante a gestao do senh6r FrarSdid,:‘i na~gestae da
Mara Melo, chefe de vigilanda 6 dtobf de saude, e agora esta na 

funcao gratificada de gerente; (...)'qde so tomou cotihecihiento de que 

algum profissional fomecia guia du reccita para o vchsador Junior na 

reuniao na Camara Municipal.

Aos 11 dias do mes de abril do, mo ds, 2.019,.^p^a^qevi o Sr. 
CARLOS ALBERTO SANTAMAMA CROCE J brasileiro , 
casado, filho de Domingos Croce e Jielena Sahtamaria Croce, 
portador do RG sob o n°. 3701629,5 e OPF sob ©•< .723762878-04, 
residente e domiciliado a Rua: Estrada Dr. Celso Charuri, Km 8 

condominio o Saint Germain, Bairrp Jundiaquara, no Mumdpio de 

Aracoiaba da Serra, a fim de prestar, .d^poi^sei^ 
determinado( nodciado) nos autos da Cdpassao E^ecfel/Parlamentar 

de Inquerito, criada pela Resolucao ^>01 de 06 de feyereiro de 2.019. 
Em sintese respondeu; (...) que presta, se^yi90S;xi@;;Ji|kihicfeip eomo 
medico plantonista contratado atraves de terceirizacao desde meados 

de 2002; (...) que durante esses anos prestou os services medicos na 
Unidade Mista de Saude de Aratpoiaba da Serra, durante algum tempo 

PSF do jundiaquara e depois para o FA e de la pra c£ direto no 

PA; (...) que nao tem conhecimentts ^ o ^ctetido soKdtou a abertura

ii
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dc sindicancia e sc ja foi notificado/intiimdo para prestar 

csclarecimcntos sobre acesso que o Vereador Oswaido Elias da Silva 

Junior teria na Unidade de Saude; (...) que eventualmente o vereador 

Junior aparece na Unidade de saude, assim como outros vereadores; 
(...) que a pedido do vereador jiajigr n^nca eokiboirpu com guias 

medicas; (...) que nunca prescrevCu receita de tnedicamento de uso 

conrinuo, a fim de atender pedido e colaborando com o Ilustrissimo 

Vereador Oswaido Elias da Silva junior; (...) que nao acredita em 

direcionamento do vereador Junior para atendimento de pacientes.

v-i

pois passam por tnagem e que esta sempre exismt (,T,) ^tre tern 

amizade com o vereador Junior desife o mesmo trabalhava na 

fiirmacia, assim como com os outr65 servidores; (...) que o vereador 

nao atrapalha no atendimento aos pacientes; (...) que o antigo
secretario Valdir Honji nunca teve uma conversa no que se rcferc a 

intcrfcrencia do Vereador e o acesso ao hospital, e que so viu o 

secretario uma vez; (...) que nenhum outrd sfccretlrio/t^clamOu.

Aos 24 dias do mes de abril do^ afi^ de 2-019, na sede4a Comissao 
Especial/Parlamentar de Inquerito cprnpareceu a Sra. ^AIS Dp SA 

MOREIRA . brasileira ,servidora publica ocupante do cargo de 

Enfermeira Plantonista, filha de Rui Ueondo de Sa e Lucia de,Fatima 

da Silva, portadora do RG sob o n0. 18.CPF Q tt°. 
289.768.258-29, residente e domidJi^ia>a Rua Cot^feMador Vicente 

Amaral, n°. 2290, Bairro Jardim Guamja, no Mumdpio^ie Sorocaba, 
a fim de prestar depomiento sobre ^ ia|o determ«do( noticiado) 

autos da Comissao Especial/Parlamentar de Inquerito, criada pela 
Resolucao n°.01 de 06 de fevereiro $£ 2,019. Em sintese respondeu: 
(...) que ocupa o cargo de enfermeira plantonista por fiez an os;
(...) que tem conhedmento da influenda do verdido* Junior na pasta 

da saude desde que esta no local; (,.>) que confinm apresen^a constate 

do vereador Oswaido Elias da Silva junior na Unidade de saude; (...) 
quo o vereador tem uma certa inrimidade com o medico e sempre

medico e o Dr. Carlos Alberto 

Santamaria Croce; (...) que o vereador as veires o vereadbr acompanha 

muntcipcs, mas nem sempre; (...) que teve conhedmento de que o

I*

nos

conversa com o mesmo, que o

/
-ij.'
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vereador teve prioridade na Unidade de saude, mas que nunca 

prcsenciou; (...) que nao sabe quern concede prioridade ao vereador;
(...) que ja presenciou o vereador na sala do medico Carlos Croce; (...) 
que o medico e contratado por empresa terceirizada; (...) que tem 

conliecimento de que o Vereador Junior aixieagW .a enfermeira 
Fernanda por conta dela tentar itnpedk $eu transito m unidade; (...) 
que nao tem conhecimento de algum outro servidot se queixar de 

alguma ameaca do vereador Junior;- (.:)«que es^-t^mrfetmek do 

vereador atrapalha os trabalhos na unidade; (...) que ja ouviu de 

pacientcs que entram no consultorio do medico Carlos Croce com o 

Vereador junior, a fim de ter ace^-egeanaes; (ij que o 

paciente passa pda triagem e o padejite fik que passarao com o Dr. 
Carlos (Voce para obten^ao das guias e que no pronto atendimento, o 

Dr. Carlos Croce nao poderia presCtever e fomecer a3£jgui2s; (..) que 

comparado com outros vereadores, o acesso do vereador junior e 

muito maior; (...) que nao tem conhedmento se -foi aberto a 

sindicancia a pedido do secretarid JDt.v ftdnjl; ^que M& tem 

conhecimento se o vereador Junto tem acesso a fatitdcia da unidade;

Aos 25 dias do mes de abril do ano de 2.019, na sede da Comissao / 
i Especial / Parlamentar de Inquetko. compareceu o Sr.V alter i_ 

Yasushi Honji. brasileiro, casado, fltho de Tmine# |^p0|i^Ffideco 

Honji, portadora do RG sob o IrV 4989.121 e CPF sob o n°. 
853.306.208-72, residente e domidliad© a Rtfa das andormhas, n°. 361, 
Bairro Condominio Quintas do Largo, ^^teiidpio de
Ara^oiaba da Serra, a fim de prestar depoimento sobre o fato 

determinado( noticiado) nos autos da Comissao Espedai/Parkmentar 

de Inquerito, criada pela Resolu^ao n°:0V de 06 «^ f^ereiro db *kJ0i9.
Em sintese respondeu: (...) que foi nomeado no dta 07 de junho de 

2018 e pediu exoneracao no ultimo dia d^-janeifo:dfe'SOI^; (...) que o 

vereador junior o procurou duas ou tres vezes e as vezes o via ao 

redor da unidade mas nao sabia para qual finalidade; (...) que pediu 

para formalizar pedido de abertura de sindicancia, que nunca 

presenciou o Vereador dentro da unidade de SafiM, tfks ao redor dela.

m

(...)

11
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mas gostaria de saber o que estava acontecendo; (...) que falou com a 

enfermeira Fernanda que queixou-se da presen^a do vereador Junior, 
que existia uma interferencia, que falou corn o Dr. Carlos a respeito e 

o mesmo negou, mas que mesmo assim orientou o Dr. Carlos para 

tomar mais cuidado; (...) que procurou o prefeito pra relatar a 

denuncia que recebeu na Camara e da enfermeira, que £bi procurar o 

prefeito pois o vereador cm questao era da base e o prefeito falou que 

se isso estivcsse acontecendo ilia toitjar" pr^videndiftS; (..?) que solicitou 

formalmente abertura de sindicancia para apurar os fatbs, pediu para, o 
Marinho redigir e entregou nas maos do Dr. Valdir Pabcao; (...) que 

nao sabe dizer se a sindicancia esta em-andamento e que nao foi 
intimado ou notificado para ser ouvidb; ('.) que chamoa brESc. Carlos 

para uma conversa na area administrate, porem nao foi no seu 

ultimo dia dc trabalho; (...) que a euteneita Fernanda cotltou que foi 
amea^ada de ser transfertda pari b post© da baitrd ‘Gercado, pelo 

vereador Junior ao tentar impedi-lo de ter acesso a Unidade; (...) que 

toda vez que mudava a empresa terceitizada, o Dr. Carlos Croce era 

contratado; (...) que o Dr. Carlds Cfdce, ^^yino
medico plantonista para o Instituto Ou^pDre; (...) que nib sabe se o 
vereador tem amizade cbm o Mgcficb -Carlos; (..’.J tjiie nao tinha 

conhecimento que o Dr. Carlos fbfnecia receita azadt que nunc! deu | 
orientacao aos plantonista para proceder dessa forma; (...) que durante 

o periodo que estevc a frente da secretatia da saude nao tinha contato 

direto com todos os servidores.

7
k.

.•»*

Acs 25 dias do mes de abtil do anp de^019, aa sedfe-da Comissao 

Especial/Parlamentar de Inquerito* bpmpareceu a -Fen^anda
Gracicla Baptista. brasileira,servidora publica ocupante do cargo 

de Enfermeira Plantonista, filha Davi Bapd#ta e Terezinha de Fatima 

da Silva Baptista, portadora do RG sbi) d h**. fP.SSS^f^^^eGPF sob 

o n°. 345.418.118-63, residente e domtc^iada a Rua Jolo Vagner Wey 

n°.1565, Bairro Jardim Sao CadoS^ nb -Mtinidpio de-'Sb^bcaba, a fim 

de prestar depoimento sobre o fato determinadof mttidado) nos 

autos da ('omissao Especial/Parlamentar de Inquerito, criada pela 

Resolucao n°.01 de 06 de fevereiro de 20F9. Em sintese respondeu:
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(...) quc ocupa o cargo de enfermeira ha cinco anos no munidpio e ha 

trcs no PA; (...) que tem conhecimento que o vereador Junior tern 

influencia na pasta; (...) que sempre viu o vereador conversando com o 

Dr. Carlos dcntro da unidade, as vezes na sua sala, mas nunca 

prescnciou municipe procurando o vereador Junior, so o Dr. Carlos; 
(...) que uma vez o vereador queria que uma paciente passasse a frente 

dos outros, que o Dr. Carlos foi ate a triagem e pegou a ficha e 

atendeu a paciente; (...) que algumas vtitss presendbu t> vereador na 

sala de medico e o acesso era na sala'da’Dr. Carlos Croce; (...) que o 

medico Carlos Alberto S. Croce, ptesta servi^o na Unidade como
plantonista contratado por uma empresa terceitizada e que, toda 

empresa que muda, o Dr. Carlos e contratado; (...) nunca presenciou 

se algum outro servidor publico da ao vereador Junior o mesmo 

acesso que o Dr. Carlos; (...) que oepfreti com uma'paciente, que 

tentou impedir que essa paaente tbm^sse a frente de outros padentes, 
quando o Dr. Carlos pegou a ficha daparitfite, foi atfas dele informar 

que rinha outros pacientes na frente dda para serem atendidos, que 

depots o vereador Junior disse que no dia seguinte seria transferido 

para o Cercado, que o Dr. Fernando Carlin, Secretarib a epoca, a 

chamou na sala e juntamente com o vereadoV J uhibf, tinfbu amenizar 

a situtic;ao, sendo que o vereador1 se refratbo, que faso foi uma unica 

fez que aconteceu; (...) que nao tem conhecimento se algum outro 

servidor se queixou sobre alguma amea^a do vereador Junior; (...) que 

essa interferencia do vereador, atrapalha os trabalhos na Unidade; (...) 
quc ja ouviu falar de boca que o Dr. Cados Croce e outros servidores 

da Unidade Mista de Saude de da ef<^boram
colaboravam com o vereador jutMOf, para a obten«;ao de guias, 
consultas e exames medicos, tnis ntmea presenciou; (>4.) que nunca 
presenciou ou tomou conhecimento, se o Dr. Carlos Croce prescreve 

receita de medicamento de uso conttnuo, a fim de

/
/ /
LI

ou

ou prescreveu
a tender pedido e colaborando com o ilustrissimo Vert&dor Gswaldo 

Rlias da Silva Junior; (...) que compaiada dom oufrbl vereadores, o 

acesso do vereador Junior e maiot, rrijK que hoje nao e nms; (...) que o 

Dr. Carlos da cm torno de dois plantbes por semana; (.^) que uma vez

27
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o Dr. Valter comentou que seria aberta uma sindicancia e nao afitma se 

a sindicancia esta em andamento, que o Secretario teve conhecimento 

de que foi atnea^ada e que tinha muita interferenda do vereador e por 

is so solicitaria a abertura de sindicancia; (...) que nao tem guias azuis 

no PA, que ouviu falar que o Dr. Carlos fomece, que nao e usual o 

plantonista prescrever, que quando precisa solicitam para farmada; (...) 
que a receita azul e solidtada em cases poptuais aos fe^paceuncos, o 
Alex, Junior e Glacy; (...) que nunca falar qpe © vereador Junior 

tem acesso a farmada da Unidade.

Aos 30 dias do mes de abrii do ano de 2.019, na sede da Comissao 

1 special/Parlamentar de Inquerito compareceu o Sr. FERNANDO 

RODARTE. brasileiro, servidor publico ocupante do cargo 

Fisioterapeuta (Diretor do Departamento de'Saude), filb<> de Norival 
Rodarte e Maria Julia dos Saatf>s pprtad^ra <|o RC3 sob o n°.
23.500.508-3 c CPF sob o n°. 252,7#.43^3S, resideq^c demiqtliado 

a Rua Altnirante Jianqueta, n°. 75 - Apto 122, Bairro Campolim, no 

Municfpio de Sorocaba, a fim de prestar »depoimento sobre o fato 

determinado( noticiado) nos auto§
de Inquerito, criada pela Resokx^ap nAOl de 06 de de 2.019.
Em sfntese respondeu: (...) que ocaaga cargo de Fisioterapeuta desde 

2000/2001; (...) que atualmente e Diretor da Saude, desde meados de 

maio de 2018; (...) que nao tem conhecimento que o vereador Junior 

teria influencia na Saude; (...) que hao pode afirmar se o vereador 

Junior ficava dentro da unidade de saude, mas em seus arredores srm; 
(...) que nao presenciou munfeipes pro&MSido o Veri&3'6r Junior na 

Unidade Mista de Saude cm fi.) que nao tem
conhecimento ou presenciou o vereador tendo - prioridades na 

Unidade Mista de Saude; (...) que tinha conhecimento da presen^a do 

vereador Junior na sala do Dr. Carlos Croce e nunca viu; (...) que teve 

conhecimento da amea^a do vereador junior para cotn a enfetmeira
thfccSte; que sabe

* i n* hj * •” ' *

que o vereador pediu desculpas *?ge3rvidora; (;..) que nao houve 

relates ao de que a interferenda do vereador Junior atrapalhava os 

trabalhos; (...) que nao tem conhedmeiito se algum outro servidor se

/u

Pernanda, mas nao sabe quais a?
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cm funcao gratificada, nomeada em 2017; (...) cjue nao tem 

conhecimento que o vereador Junior tem influencia na Saude; (...) que 

confirma a presen^a constate do vereador Oswaldo Elias da Silva 

Junior , na Unidade, mas nao sabe o motivo; (...) que nao presenciou 

mumcipes procurando o vereador na unidade de saude; (...) que nao 

tem conhecimento ou presenciou o vereador tendo prioridades na 

Unidade Mista de Saude e nem na Farmacia; (...) que nunca viu o
nao tem 

contra o
vereador na sala do medico; Cjoce; qye
conhecimento da amea^a rektada pfela Cnfermeira Fernanda 

vereador Junior; (...) que nao ha interferencia do vefeadbr nos 

trabalhos da Unidade de Saude; (...) que cpnhece o Vereador Junior a 

uns dcz anos e que nao e sua arniga; (..?} que o vereador ,-n|p p^diu a

nenhum favor para ela; (...) que nao tem conhecimento de sindicancia
a respeito desse assunto; (..:) 'qiie viu o vereador Junior
conversar com o medico Carlos Groce; (...) que no exerdcio do seu
trabalho, a servidora ja recebeu algiitm guia (ireeefk^aziil) pfescrita
pelo medico plantonista Dr. Carlos Croce; (...) que o volume de 

recdtas azuis do Dr. Carlos nao e maior que a dos outros medicos, e 

que sao casos excepdonais, poir o PA pode recetes azuis
atraves de seus plantonistas; (...) d vereador n£o 

Unidade de saude; (...) quee alheia k polttiCa c nao sa)?e que o vereador 

Junior, foi eleito vereador pelo mesmo partido ‘do fexmo. ‘Ffefeito 

Municipal, o PV-(Partido Verde).

tem acesso a

/
■

de abril do p m, ^ Qmmko
Especial/Parlamentar de Inqye^to^jcoppareceu o $rf ANTONIO 
ADEMAR POLES JUNIOR, brasilekp, solteiro, sepddor publico 

ocupante do cargo Farmaceutico, filho de Roles e
Vera fileni Vinha Poles, portador do RG sob o ti°. 40.370.388-8 e 

CPF sob o n°. 326.194.838-83, residente e domiciliadp a Avenida Dr. 
Armando Pannunzio, n°. 1700 - BIqcq, 12^ptp<3iS!.|^^.Vpja Cruz, 
no Sorocaba, a fim de pre^t^r ^epoirmnio sobre o fato 
detenriinado( noticiado) nos autos da Conjissao Especial/Parlamentar 

de Inquerito, criada pela Resolu^ao g°.01 de 06 de fevereiro de Z019. 
Em sintese respondeu: (...) que ocupa o cargo de farmaceutico desde o

Aos 30 dias do mes

/
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a no dc 2014; (...) que atualmente recebe gtadfica^ao e foi nomeado no 

comeco de 2018; (...) que nao tem conhecimento de influencia do 

vereador Junior na saiide, que nunca ninguem se queixou e nunca 

ouviu relates de servidores a respeito; (...) que ja viu o vereador na 

Unidade de saude, mas nao constantemente; (...) que nao presenciou 

municipes procurando o Vereador Junior na Unidade Mfeta de Saude; 
(...) que nao tem conhecimento ou presenciou o vereador tendo 

prioridades na Unidade Mista de Saude e oem acesso a farmacia; (...) 
que nunca viu e nao tem conhecirfieiltd da present do vereador 
Junior na sala do Dr. Carlos Croce; (...) que nunca ouviu falar da 

ameaca a servidora Fernanda Gfadehi Bapnsta; (...) que nao tem 

conhecimento de interferencia do vereador nos trabalhos ck Unidade; 
(...) que nao tem conhecimento de abertura de sindicanda e se a 

Sindicancia esta em andamento; (...) que b Dr. Carlos Croce contimia 

prestando services comb plantonisti corftratadb na ? tMdade Mista 

de Saiide de Aracoiaba da Serra; (...) que nao tem conhecimento que o 

Vereador Oswaldo Elias da Silva junior, foi elelto vereador pelo
mesmo partido do Exmo. Prefeito Municipal, o PV-(Pa^bdo^Verde).

■ ■ ; ^

Aos 30 dias do mes de abril do ano de 2.019, na sede da Comissao 

lispecial/Parlamentat de Inquedto compareceu o- Sr, JOSE MARIO 

FLORENZANQ BAPTISTA . brasileiro , casado, servidor publico 

ocupante do cargo de Gerente de Vigiianda Epidemiolbgica, filho de 

Mario Luiz Benitte Baptista e Mam <ks E^res Fioa^nzano
Baptista, portadora do RG sob o n% 26.8^0.850-7 e CPF sob o 

n°. 299.445.428-90, residente e domidliada a Alameda dos Gemnios, 
n°. 116, Bairro Toledopolis, no Mimicjpib de a
fim de prestar depoimento sobre o fato determinado( noticiado) nos 

autos da Comissao Especial/Parlamentar de Inquedto, cnada pela 

Resolucao n°.01 de 06 de fevereiro de 2.019. Etn siste^e re^andeu: 
(...) que o dr. Valter secretario a epoca tendo em vista a reuniao com 
os vereadores comunicou que solidtaria a abertura da sindicancia e ele 
solidtou que redigisse um oficio enderecado, salvo engano ao 

departamento juridico; (...) que a partir do momento que tomou
conhecimento aqui na camara, entendeu pertinente o pedido de

« si*., ■ -
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abermra de sindicancia; (...) que ficou sabendo por outros servidores 

mas nao pela servidora Fernanda sobre a indisposi^ao com o 

vereador.

Acs 30 dias do mes de abril do ano de 2.019, na sede da Comissao 

Especial/Parlamentar de Inquerito, compareceu o St. ALEX 

GONSALVES DE ANDRADE, brasileiro , Casado, servidor 

publico ocupante do cargo fatmaceutico, filho de Octavio Victor de 
Andrade e Cecilia Cion? - - - > ‘ . -

28.150.613-9 e CPF sob o n°. 356.359498^98, resident^ e domiciliado 

a Rua Antonio Pedro da Lux, n°. 299, Bairro Pmxza di Roma, no 

Sorocaba, a fim de prestar depoiraehto sobre o fato deterib1nado( 

noticiado) nos autos da Comissao Especial/Parlamentar de Inquerito, 
criada pela Resolucao n°.01 de 06 de fevereiro de 2019. Etp stntese 

respondeu: (...) que ocupa o cargo de fa§Q$G£utieo £ .recebe comissao 

atualmente, e foi nomeado em 2018, que nao tem conhedmento de 

influencia do vereador Junior na saude; (...) que ja viu o vereador na

trb o fi°.

'■A- -4,

unidade de saude , mas nao sabe prectsar quabtas vtzes e nem o 

motivo; que o vereador nao tem priondade na Unidade de saude ou 

na fannacia; que nao tem conhedmento da presents do vereador na 

sala do Dr. Carlos Croce; (...) qUe dc suposta
ameaca a servidora Fernanda; (...) cp^o vd^ador nao interfere em seu
desenvolvimento de trabalho; (...) que nnnta foi informado a respeito 
de solicitapao de sindicancia que envobda o Dr. Gbrlos Alberto

r

HSantamatia Croce e o acesso que o Ilustnssimo Vereador Oswaldo 

I ’Jias da Silva Junior teria na Unidade de Saude; (...) que o dr. Carlos 
Croce presta services como pkritdiiisla- ce^ttatado ©tirade Mista 

de Saude de Ara^oiaba da Serra; f.V.) que ja recebeu guia azul do 

medico Carlo Croce, em quantidade normal e que o volume c igual 
para todos os medicos; (...) que o vereador nao tem acesso ou transito 

a Unidade de Saude; (...) que nao tem conhecimento que o

D

Ilustnssimo Vereador Oswaldo Elias da Silva Junior, foi eleko 

vereador pelo mesmo parfido o PV-
i . •: >;(Partido Verde);

•
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Acs 02 dias do mes de maio do ano de 2.019, na sede da Comissao 

Especial/Parlamentar de Inquedto compareceu a Sra. CASSIA 

PINTO TAVARES, brasileira, solteira, servidora publica ocupante 

do cargo de enfcrmeira, filha de Nivado Tavares e de lindora Pinto 

Tavares, portadora do RG n.° 41210453-2 e do CPG m0 326410328- 

13, residente e domiciliada a Rua Aiaroeda Francisco Alves, Nova 

Tatui, no Municipio de Tatui, Estado de Sao Paulo, a fim de prestar 

depoimento sobre o fato determinado( noticiadd) nos autos da 

C^omissao Especial/Parlamentar de Inquerito, criada pela Resolu^ao 

n°.01 de 06 de fevereiro de 2.019. Em sfntese respondeu; (...) que 

ocupa o cargo de enfermeira, desder iateco de 2016; que tem 

conheciraento por que o vereador fica drculando no corredor do 

hospital e procurava o Dr. Carlos Croce e nao sabe predsar para que; 
(...) que o vereador circulava no pronto socorfo e thuita^; vexes 

conversava com municipes; (...) que nao presenciou o vereador tendo 

prioridade, mas ficou sabendo pela Enfermeira Fernanda que de tcria 

pego a ficha do padente para ter ptidiidade; (...) qiie t> vereador 

circulava sempre na unidade e procurava d Dr. Carlos porem nao sabe 
qual a conversa que tinha na sala; (...) que no coosuitorio do Dr. 
Carlos Croce, aguardava a consulta para depois ter acesso ao medico; 
que o Dr. Carlos Alberto S. Croce, presta service na Unidade como 

plantonista contratado por uma empresa terceirizada de^de que entrou 

la, que dc tres empresas tcrceirizadas contfatadas ptfe municipio, o 

Dr. Carlos sempre prestou services; que a situa^ao ocorrida com a 

enfenneira Fernanda aconteceu na recep^ao, passou no corredor e 

falou para a servidora Fernanda qtid tio dia seguintfe Ala estaria 
Cercado o motivo foi que a enfermeira interferiu na prioridade que se 

queria dar a uma paciente que nao se enquadrava na otdem de 

preferencia da triagem; (...) que Fdniatiiia ^TepoMlU a& Sesti superior; 
(...) que essa interferencia do vfcteiKlor* atrapalba os trabalhos na 

Unidade; que nao tem como confirtfiar se 6 Dr. Carlos CfOce e outros 

servidores da Unidade iVlista de Saud^ de Afa^oi&ba da Serra, 
colaboram ou colaboravam com o vereador junior, para a obtencao
de guias, consultas e exames medicos; (...) que nunca viu 6 vereador

> • tfsvar
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entrar na farmacia; (...) quc faz tempo que o vereador nao frequente a 

unidade.

Acs 02 dias do mes de maio do ano de 2.019, na sede da Comissao 

Especial/Parlamentar de inquetito compareceu a Sra. LILIAN 

REGINA CAMPOS , brasileira, divorciada, servidora publica 

ocupante do cargo de agente de limpeza legislativo, filha de Oscar
Campos Filho e Pedrina Pereira Campos, portadora do R-G sob o n° 
22.847.101-1 e CPF sob o n0 129,3HU f»l»l , rusitlente e domicffiada

a Rua jose Antonio Vieira do Amaral n°. 51, Bairro Jd. Nossa Senhora 

Aparecida, no Munidpio de Ara^oiab^- fierra/^P, a fitn de .prestar 

depoimento sobre o fato determinado( noticiado) nos autos da 

Comissao Especial/Parlamentar de Inquerito, criada pela Resoluqao 

n°.01 de 06 de fevereiro de 2,01?..
ocupa cargo de agente de limpeza legislativo a nove anos; que Falou 

com o vereador Junior atraves de mensagem fora do horario de 
service), mas nao conseguiu a guia, que pediu ao Sr. junior porque ele 

e o mais procurado na area de saude; (...) que pediu ao Sr. Junior 

porque ele e o mais procurado na area de saude; (...) que suas palavras 

foram mal interpretadas no d^oSlietito felfp jnd Gamsm 

anteriormente, (...) que ve as procurarem pelo vereador
Junior, para pedir ajuda, tanto na’ &ea da vsadde Quanto nas outras 

areas, que suas palavras foram as seguintes “A cada'2(3 pessoas que 

procuram o junior, 20 procuram para pedir ajuda”, (...) que cm 

memento algum eu disse que era para ajuda medica; (...) que nao tern 

conhecimentos de influenda na
orienta as pessoas nas area da saude. f%: gente pede onenta^ao 
vereadores. Do meu ponto de visit tern'influenda tit saude”; (...) 
quc procurou o vereador porque ele e vereador e tem, poder, ele ja 

trabalhou na area da saude, e trabalhou muitos anos na saude.

-Ji*.

saude, soMente safee que o Vereador
aos

Aos 02 dias do mes de maio do ano de.%$l9,:na Sf$e 

Especial/Parlamentar de Inquerito cqmpareceu a Sfa. MARTA 

VIEIRA DE FREITAS . brasileb^ amasiadtw ^yidora publica 

ocupante do cargo de agente de B^paar. Iegisift|iv*A,., de Joio

34
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Carlos de Freitas e Iwani Vieira de Freitas, portadora do RG sob o n° 

14.436.882 c CPF sob o n° 062.778.678-22 , residente e domiciliada a 

Avcmda Manoel Machado n°. 51, Bairro Jd. Nossa Senhora 

Aparecida, no Municipio de Ara^oiaba da Serra/SP, a fim de prestar 

depoimento sobre o fato determinado( noticiado) nos autos da 

Comissao Especial/Parlamentar de Inquento, cnada pela Resolu^ao 

n°.01 de 06 de fevereiro de 2019. Em smtese respondeu: (...) ocupa 

cargo na Camara Municipal de Ara^oiaba da Serra Agente de Limpeza 

Legislative, a seis anos; que trabalha com a servidora lilian ha Seis 

anos; (...) desconhece que o vereador jumor tem influlticia na Saude; 
que desconhece que a servidora Lilian proeurou o vereador junio 

fim de ter acesso a guia para parente que estava doente; (...) que tem 

conhecimento que a servidora Lilian , tinha feito a denuncia e que 

originou essa CPI; que tinha conhecimento que a servidora Lilian ia 

depor hoje; (...) que nao recorda que a Lilian chegou a Comen tar que o 
vereador Junior chegou a procurar a servidora depots que ela fez a 

denuncia; (...) que recorda que estiverain juntos tto mesfno dia que a 

servidora Lilian fez denuncia presentes alguns vereadores e servidores 

desta casa, tudo constando em ATA, com a servidora Lilian e o 

vereador Valter, reunidos na porta lateral direita da Camara; (...) que 

nao se recorda de a servidora Iilia€-rter dito qtae «empre chnsegue 

consultas com o vereador junior.

Acs 02 dias do mes de maio do aao de 2i019, na sgde da Comissao 

Especial/Parlamentar de Inquerito compareceu a Sra. CYBELE 

MARTINS PERETTL brasileira, ca&ada, servidora publica, 
ocupante do cargo de enfermeira, filha dp Lui? Perefd Spbdnho e de 

Cecilia Martins Sobrinho, portadora do ^G sob o oA 43776379-1 e do / ! 
CPF sob o n.° 359097628-42, redjdpf^ a Rua Duke, 65,
Vila Santana, no Mumripio de Itapetininga, a; de pies tar 
depoimento sobre o fato determinado( noticiado) nos autos da 

Comissao Especial/Parlamentar de Inquerito, cmda pela Resolucao 

n°.01 de 06 de fevereiro de 2.019. Etn; skjtesp resf^adeu: (...) que 

ocupa o cargo de enfermeira ha cinco anos; (...) que. nao sabe o 

motive do vereador estar indp na unidade; (...) que apenas verificou o

r a
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vereador acompanhando mumcipes; (...) que nunca viu o vereador 

passando alguem na frente para atendimento, mas ja ouviu a respeito; 
(...) quo nao sabe quem concede a prioridade; (...) que ja presenciou o 

vereador na sala do medico Carlos Croce; que desde que esta la o dr. 
Carlos e plantonista, mesmo trocando as empresas tercemzadas; (...) 
que o problema entre a enfermeira Fernanda e o vereador foi 
resolvido ; (...) que nao tem conhedmento de nenhum outro servidor 

se queixando do vereador Junior, (,.,)* que a interferenck do vereador 

na Unidade atrapalha os trabalhos; (...) que ouve boatos a respeito de 

colaboracao com o vereador por parte de outros servidores, para a 

obtencao de guias, consultas e ouve boatos de Jtlguns
mumcipes dizerem que vao pegar receita com dr. Carlos Croce, mas 

nunca presenciou, e que nao se recorda de ter ouvido o nome do 

vereador; (...) que nunca viu o vereador ter acesso a faiTUada; £..) que 

os medicos plantonistas nao tem disponivel o formulario de receitas
medicas azuis e desconhece se o dr.,Carlas fomece essasguias azuis.

\os 03 dias do mes de maio do a^ide^.019, pa sede da Comissao
da para apurar o fato

v. v ue* v -f

Especial/Parlamentar de Inquerito. 
determinado compareceu o St EELJEE-.ApiG^nQ 
GONSALVES, casado, brasileiro, servidor publico ocupante do 
cargo de Secretario Geral do Legislative, filho de Carlos Eduardo 
Gonsalves e Sonia Maria Arrigatto Goncalves, portadora do RG sob o 
n°. 30.491.669-9 e CPF sob -o 269#830^38-i&c «esidente e 
dorniciliada a Rua Comendadpr Juiqo, 815, Aplao 24A, Bairro
Jardim Sandra, no Municipio de Sorpcaba , a fim de prestar 
depoimento sobre o fato determmado( notidadp)- nos autos da 
Comissao Especial/Parlamentar de Inquerito, criada pek Resolucao 
n°.01 de 06 de fevereiro de 2.019. Em sintese respondeu ao ser 
indagado(...) O senhor ocupa qual cargo na Camar^. -Muriidpal de 
Araeoiaba da Serra e ha quanto* tempos (..v)Seo«Mdo Geral do 
Legislativo, antes era diretor desde 2007; (.,*) A servidora Lilian Regina 
Campos , relatou numa reuniao na sfede <k Camara, lavrada em Ata 
(presentes o Senhor, a Vereadota Valquiria, o Vereador Paulo e a 
servidora publica, Dra. Maria Beatriz ), que procurou o Vereador 
Junior para obter guia , que seria para seu parente, o qual estava muito 
doente e teria urgencia no atendimento. CJiie seu parente teria que

36
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passar primeiro por urn cllnico gefal( cuja agenda levaria muito tempo), 
a fim obter a guia de encaminhamento para o medico psiquiatra e 
somente dal agendar com o especialista em psiquiatria e e do 
conhecimento de todos, que o Posto de Saude encontra-se pior do 
quo nos anos antetiores e a unica forma de conseguir uma consulta 
urgente e atraves do Vereador Oswaido Elias da Silva Junior e, que de 
cada vinte pessoas que precisam de algum tipo de consulta urgente, 
vintc procuram pelo Vereador Oswaido Elias da Silva Junior”. Essas 
foram as palavras proferidas pela s^n^dc^ Iilian Campos na
reuniao realizada no dia 4 de dezfeinbbc) 8e 20lS %ial se lavrou
uma Ata. O Senhor pode esclarecer e confirmar esses fatos (...) Sim, 
confirmo. Lavrei a ata e passei para todos e pedi par assktar se 
estivessem de acordo, apps enttegpeiropia para jjlfancfr;) No 
momento da assinatura da Ata,datada de 4 de dezembro de 2018, a 
senddora publica Lilian Regina Campos , questionou o conteudo da 
Ata, ressaltando que nao foram essas as stias palavras^..) Nao; (...) 
Considerando os anos que o senhor traMha no Fbd^t Legislativo, 
responsavel pelo Otgao de apoio a advidade politico- parlamentar e 
administrativo( Secretario Geral Legislatives) e pela vivencia e tempo , 
da servidora publica Lilian no 
questionasse o conteudo da Ata e que Se realmente as palavras nao 
fossem as ditas pela servidora, tetia sfdti felaborada a Ata como foi ? 
(...) Foi o que nos captamos e todbs assinaram expressando verdade 
no que estava escrito. Se algum dos presefttes questionasse o teor da 
ata, eu levaria ao conhecimento de todos para uma analise e eveittuais 
alteracoes e ainda (...) acrescentou Foi exatamente o que acontecea

Os poderes de instrucao passfveis de setem realizados pelas Comissoes
parlamentares de inquerito,estao dispostos g^e&anlenteJ>it>''art^ 2.° da Lei
Federal n°. 1.579/1952: Vv 1' ' - A

Podpr L^isktpo /, Ase ^ sefvidora

■

/

u
“Art. 2.° No exerdcio de suas atribui^des, poderao as Comissoes 
Parlamentares de Inquerito detemiinaf as thHgendas que rtiportarem 
necessarias e requerer a convocacao de Ministros^ de Estado, totnar o 
depoimento de quaisquer autntidades federal, estaduais ou 

ouvir os indidados, itiquirir restemunhas sob 
compromisso, requisitar de repartipoes pubheas e autarquicas 
infoima^oes e documentos, e transportar-se aos lugares onde se fizet 
mister a sua presen^a.”

municipals.
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Segundo a invesrigagao^como se denota do depoimento das testemunhas( 
servidores do quadro permanente do Poder Executive 
farmaceuticos -
em confirmar a presenpa constante do Hustrfssi
Elias da Silva Junior . na Unidade de Satidc tfo Mimicipio-^gn^

T’ambcm con firm am a presen^a ,30 redor da Unidade Mista de Saude do 

Municipio do Ilustrissimo vereador Oswald© Elias da Silva Junior , na Unidade 

de Saude do Municipio,como se denota do depoimento das testemunhas (Dr. 
Valter Yasushi Honji, Secretario de Saude do Mtinictpio ,no peii^do de 07 de 

junho do 2018 a 31 de janeixo de 2.0J9 de Saade, §r. Fernando
Rodartc) .

enfermeiras e
e o Gerente de Vigilancia Epidemiologica-), todoa sao taxativos

mo vereador Oswaldo

Merece dcstaque, o que ainda acrescenta o Diretor de Saude, Sr. Fernando
Rodartc em seu depoimento , que dentro da Unidade nao poderia afirmar a 

presente constante do vereador Oswaldo EBas da Silva JumocV nias aos 

arredores. sim e que nao acfaava i
vereadores tem esse procedimento.rn.g.h.)

dos demais
f n ■

For derradeiro, importa assinalar o depoimento da servidora piiblica do 

Poder Lilian Regina Campos ( compromissado na forma de praxe e depondo 

sob as penas do false testemunho, previstas iia p&nal ) quatido
afirma“ (...) que suas palavras foram mal no depblsS&o feito na
Camara anteriormente, (...) que ve as pessoas pfoeu^Tem pelo vereador junior, 
para pedir ajuda , tanto na area da saude quanto nas outran feas, que suas 

palavras foram as seguint.es “A cada 20 pessoas que procuram o Junior, 20 
procuram para pedir ajuda”. (...) que em momento atgum eu disse que era 

para ajuda mediea: se contradiz com o depoimento do do
Poder Legislativo Felipe Amgatto pptnprOtriissaid til forma de
praxe e depondo sob as penas do falsa testc^|i^'piwstar«a fegfeja^ao penal) 
, ao afirmar , (...)Lavrei a ata e passei para fodos e pedi par assinar se estivessem 

de acordo, apos entreguci Lima copia para Lilian. E ao ser indagado se, no 

momento da assinatura da Ata, datada de 4 de dezembro de 2018, a servidora 

publica Lilian Regina Campos , questionou o edntetido daf r^saltando qne 
nao foram essas as suas palavras, (...)respondeu que; nko, e aiitda (...jfbi o que

i
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nos captamos e todos assinaram expressando verdade no que estava escrito. Se 

algum dos presentes questionasse o teor da ata, eu levaria ao conhecimento de 

todos para uma analise e eventuais altera^des e actescentou o foi exatamente o
se contradiz com o depotmento do servidor Poder doquc acontcccu e

Poder Legislativo ocupante do cargo de agente de limpeza legislative,
MARTA VIEIRA DE FREITAS , quando afirma(...)que tem conhecimento 
que a servidora Lilian , tinha feito a 

conhecimento que a servidora Lilian ia depot hoje; que ao ser indagada se a 

servidora se recorda que no mesmo dk Servidora Lilian fez denuncia
presentes alguns vereadores e servidores desta tudo constando em ATA, 
que a senhora, a servidora Lilian e vereador Valter, nos reunimos na porta lateral 
direita da Camara , respondeu sim me recordo que estivemos juntos; (...) ao set 
indagada se senhora se recorda que ficamos juntos a 

me la hot a. conversando exatamente soBfe %Tlhah lerdenunciado. 
respondeu que se recorda; (...) ao ser Tndagada se recorda que a 

servidora Lilian apos fazer essa denuncta cotinentou com a senhora que 
teria se reunido com os vereadores e fuAciohdrios da CSamara, para
denuncia o fato. objeto da investigagao e que nessa reimido teria dito a
verdade. respondeu que sim. comentou cormgo c com O Vcgteddor V^alten

A fun de salvaguardar o corretp e ^ atividade
parlatnentar, ora representada pelas
atengao do representante do Ministerio Publico, a fim de que apure , possivel 
tipifica^ao do falso testemunho ,da servidora publica ocupante do cargo 

de agente de limpeza legislativo, Sjta^ J^GINA I^E

' t *'*r£Cix'?l' ,, ^ ■

I'oi considerado para efeito de aferi^ao das:'tiBts^iluiihas 'a ’S^etn ouvidas ,o 

tempo cm que as testemunhas eshveram a fente dos fatds, objeto da 

Comissao Especial/Parlamentar de inquerito , bem como a respeito da
frequencia e da reitera^ao de sua ocorrencia, na Unidade Mista de Saude .

A. -
Os depoimentos das testemunhas, que ptesersefeina os mesttio$ fetos, podem 

ter enfoques diferentes, sem que essas discrepaadks mdiquem a ocorrencia de

imadamente por

:T

tCAMPOS, (n.n.)

'v i ;«
■%. * -
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inverdades nas declaracoes, pois cada pessoa ve a situa^ao sob uma perspecdva 

propria. Apos muitas perguntas a respeito dos detalhes que cercam os fatos e 
considerando urn panorama geral, a boa testemunha. ou seia. aqueias que
patieram fomccer clementos de convic^ao verdadeiros. pois o interesse na 
qucsiao e cm grau minimo ou nenhnm. fhtam as servi 
Executive >(' enfermeiras plantonistas da Umdade Mista , Ssa. Tais de Sa 

Moreira; a Sra. Fernanda Graciela Baptista; a Sra. Cassia Pinto Tavares e 

a Sra. Cybele Martins Peretti ) ; os servidores publicos do Poder 

Legislativo( Sra. Marta Vieira de Freitas e . Felipe Arrigatto Gonsalves), 
(n.g.n.)

icas do Poder

O depoimento do medico plantonista contratado pela empress SERCLIN ,
Dr. Carlos Alberto Santamaria Croce, nao fomeceu elementos de convicpao 

v crdadeiros, constatamos pontos de convetgetKd^. . tomando como base os 

depoimenros das servidoras concursadasf enfermeiras plantonistas acima 

normnadas ) c principalmente. pelo
Valter \ asushi Honji . (g.n.n.)

•r.

Deve-se atentar tambem , para os pontos (fe cdn^ergenck depoimento do 

medico plantonista Dr. Carlos Alberto S. Croce e a fim de salvaguardar o
correto e regular funcionamento da atividade parlamentar, ora representada pelas 

Comissoes de investiga^ao , solicito especial aten|fto do Tepre^iitante A 
Ministerio Publico, a fim de que apure, pds^svel tipifica^ao do false 

testemunho do medico

do

plantonista Dr. CARLOS ALBERTO
SANTAMARIA CROCE .(n n.) f.-

7
UPor sua vez, tendo em vista o prazo certo para o encerramento das atividades da 

Comissao Especial/ Parlamentar de Tnquento, mformamos ao Representante do 

Ministerio Publico ,a fim de melhor ins tfuir a^ iniwst^a^des,'ec^asMerahdo que 

cons ram nomes de municipes , na anota^ao dd vfereador Oswaldo Elias da Silva 

Junior , acostada as fls. 17 que solicite o depoimento dos seguintes municipes:

•• V- #v u m*. •'
v" y

' E 'A, .1..^
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a) EDIVALDG MUDA, residente a Rua : justirmano Marques 

do Amaral, n°. 140, Jardim Ercflia, Munidpio de Ara^oiaba 
da Serra;

b) mArcia maria de moraes faustino fogaqa,
residente a Rua : Jose Magnani, n°. 100 , Conjimto 

Habitacional Mvictes Yiei% Muiic%io de da Serra;

C'onsiderando que os Vereadores Valquiria Di Tata Campos Oliveira e 

Paulo Sergio Martins Junior , tambem assinaram o requerimento reqnferendo 

a criacao da Comissao Parlamentar de Inquerito e tambem estavam presentes na 

reuniao ( formalizada atraves da Ata da reuniao, realizada em 04 de dezembro de 

2.018) onde a servidora Publica Lilian Regina Campos, relata que ^ de cada vinte 

pessoas que precisam de algum tipo de consulta urgente, vinte procuram pelo 

Ycreador Oswaldo Elias da Silva Junior “ e tfendo em vista o prazo 
(d3!, sugerimos que sejam ouvidos os vereadores: Valquiria fM Tata Campos 

Oliveira e Paulo Sergio Martins Junior e a servidora publica ocupante do cargo 

de assessora jurfdica, Dra. Maria Beattiz Hprenz^np Duartejiof Saptos, que 

participou da reuniao, realizada em 04 de dezenf^btp ^ 2.01j8, fkv'03/04.

certo da

setvldlra Wblica do ffeder EEm tempo, necessario tambem ouvir a 

Sr. Gilda Aparecida Lourengo, responsavei pelo , a^^dameutos de
xecutivo.

exames/guias , na Unidade de Saude do Municipio.

empresas prestadoras de services contratadas pela 
SERCLIN, Services de CHftica

Insta obseivar que, as
empresa
sob o n". 11.187.306/0001-15. entre elaS r mptesn DEL IAVORO 

SERVigOS MEDICOS LTDA .inscrita n« CNFf 08.056.777/li001-80, 
sede a Alameda das Violetas, n“.100. Col, S'&t Gembahy Jundlaquara, 
Municipio de Aracoiaba da Serra do qua! o Dr. CARLOS ALBERTO 

SANTA MARIA CROCE e socio, para o forpedmento de mat) de obra de 
medicos, sao mantidas no esquema de pesso^' pUBdl edrihecida
como “pejotizacao”. A pratica, conbedda a reducao

com

dos custos oriundos do fiel cumprimento a k^la^ao ISabalhism.^ x
41
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consequentemente, o aumento da margem de lucro daempresa SERCLIN 

Servicos de CKnica Medica Ltda.

Os medicos das empresas prestadoras de setvi^os contratadas pela empresa 
SERCLIN, entre elas a empresa DEL lAVDRO SER'VTCpC&S MEDICOS 

I..TDA do qual o Dr. CARLOS ALBERTO SANTAMARL4 CROCE e 

sdcto e presta service como medico plantonista, mantem relacao de 

subordiaacao, nao eventualidade ,com a empresa SERCLIN, utna vez que as 

escalas dos plantoes dos medicos plantonistas sao ekboxadas e determinadas 
pelo responsavel( coordenador) da empresa SfeRCLlN .

Mais uma vez, o Municipio de Aracoiaba da Serra( Contratante) que deveria 
exercer a fiscalizacao ,faz vistas grossas a pratica ilegal conhecida como
“pejotiza^ao” pela empresa SERCLIN Services de CHnica Medica Ltda, 
inscrita no CNPJ sob o n°. 11.187.^)6/0001-15.

Ha indicios de pratica de graves fatos, tudo a levar i necessidade de 

aprofundamento pelo Ministerio Publico Estadual.

- A sugestao das medidas a serem tomadas , com stia Emdamenta^ao
legal

Cumpre ponderar que a Constitui^ao Fcfetf#. de 1988 cot^dtudonalizou o 

dircito administrativo, tratando em seu Capitulo YII da Administraqao Publica
em todos os seus mveis.

•;,7 :• V' gC'i • • •<;- •
Preocupou-se o constituinte originario em- e^tabele^er ptio^pk«5 da
administra^ao, atraves dos quais os agentes pdblicos, obrigatoriaraentc deveriam 

se pautar ao exercerem suas atividades.

Estatuiu o art. 37 da Carta Magna que “a administra<;ao publica direta e indireta 
de qualquer dos Poderes da Uniao, dos Estadps, do Distrito Federal e dos 

Municipios obedecera aos principles da legalidade, impessoalidade, moraliriade, 
publicidade e eficiencia

n
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O elenco de atribui^oes tipicas e atfpicas dos vereadores n&o contempla 

favores ou benesses a pessoas que se udlizam do Sistema Unico de Saude
do Municfpio, para marca^ao de consultas , acesso as guias e exames medicos. 
Alias, utiiizar-se da influcncia que o cargo de vereador proporcioaa para encamar 

o assistencialismo e o clientelismo merece reprovagao social e constitui 
procedimento incompativel com o decoro parlamentar (l^ei Organica do
Munidpio , art. 16. II).(n.n.) . s.

Devido a agenda disponibilizada pelo Munidpio para consultas coin medicos 
especialistas ser bem menor que a demandii a procurou altemativas
para soluctonar seus problemas, pelo acesso e transito livre que o Vereador 

Oswaldo Rlias da Silva Junior ( juninho da Farmacia) na Unidade de Saude , 
contando com a colabora^ao do medico plantonista ( da empresa prestadora de 

services contratadas pela empresa SH-RCLIN )a onpresa DEL X-AVORO 

SERVigOS MEDICOS LTDA , ^io ^Caflos Alberto S. Croce.
C'onstata-se isso pelo depoimento do Secretatip de Saude do Munidpio e das 

cnfermciras plantonistas da Unidade de Saude do Municipio (pot amostragem , 
rcssalto o da scr\ddora Tais de Sa Moreira onde em depoimento a servidora , 
ao ser indagada sc o Dr. Carlos Croce e oufrqs sefykiores da Unidad^ Mista de 

Saude de Aracoiaba da Serra, colaboram ou cpkboravam cpip o vereador 

J unior, para a obtencao de guias, consultas e exat^es medieos, respondeu que 
sim e que ouviu de pacientes falando que eU? <^,f*a^lo consultbrk? do Dr. Carlos 

Croce com o Vereador Junior, a fim de ter acesso a guias^ e exames; que 

presenciou o vereador Junior na sala do Dr. Carlos Croce; que tinha 
conhccirnento que o Vereador Junior ameapou a enfermeira Fernanda de ser 

transferida para o Posto do cercado, porqufe estavh terttat^lo igvitftif que ele 

continuasse com esse transito”; a que a intaf^ceiic^a do vereador, atrapalha os L
trabalhos na unidade;que ouviu de pacientes fi^ufldo?;qtie ele efttca Tib consultorio 

do Dr. Carlos Croce com o Vereador Junior, a fim de tef acesso a guias e 

exames; por amostragem , ressalto o da servidora Fernanda Graciela Baptista 

onde em depoimento a servidora, ao ser indagada se no penodo que esta na 

area da saude, tem conhecimento se o vereador Junior tern iflfhlloieift na pasta ,
respondeu que sim ;que confirma a present ccmstatlte do vereador Oswaldo

• ■ - * A 4- . ■ «- ■■H
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Blias da Silva Junior , na Unidadc ; que uma vez presenciou o vereador tendo 

prioridades na Unidade, pois o vereador queria que uma paciente passasse a 
frente dos outros. O Dr. Carlos foi ate a triagem e pegou a ficha e atendeu a 

paciente; que presenciou algumas vezes o vereador ter acesso na sala do Dr. 
Carlos Croce; que tentou impedir que uma paciente tomasse a frente de outros 

pacientes, quando o Dr. Carlos pegou a ficha da paciente e foi atras dele 

informal: que tinha outros pacientes na frente dela para serem atendidos, o 

vereador Junior disse que no dia seguinte sem transferido para.cx Cercado, que 

o Dr. i ernando Carlin (Secretario a epoca)# s^a e jimteaente com o
vereador junior, tentou amenizar a situa^ao sMrlo, ique o vereador se retratou, 
isso foi uma unica fez que aconteceu; que essa interferenda do vereador, 
atrapalha os trabalhos na Unidade; que todos os dias que o Dr. Carlos estava de 

plantao, o vereador estava presente na unidade; alem das demais servidoras 

ouvidas; por amostragem , ressalto o da servidora Cassia Pinto Tavares, onde 

cm depoimento a servidora, ao set 
conhccimento por que o vereador fica drcAndo no corredor do hospital e 

procurava o Dr. Carlos Croce e nao sabe ptedsar para que; (...) que o vereador 

circulava no pronto socorro e muitas vezes coo’tf&sava com rnunfcfpes; (...) que 

nao presenciou o vereador tendo prioridade, mas ficou sabendo pela Enfermeira 

bernanda que de teria pego a ficha do paciente para ter prioridade; (...) que o 

vereador circulava sempre na unidade e procurava O Dr. GatlosrpOtem sao sabe 

cjual a conversa que tinha na sala; (...) que no e©«&Ib6rio do Df. Carlos Croce, 
aguardava a consulta para depois ter acesso ao medico; que o Dr. Carlos Alberto 

S. Croce, presta service na Unidade como plantonista contratado pot uma 

empresa terceirizada desde que entrou la, que de tres empresas terceirizadas 

contratadas pelo muniefpio, o Dr. Carlos sdnpre ‘prestou servicos; (...) que 

situacao ocorrida com a enfermeira Fernanda aconteceu na recep^Sa, “ — — -
servidora Fernanda qtle riri dia seguinte ela 

Cercado o motive) foi que a enfermeira intefferm ha prioridade que se queria dar 
a uma paciente que nao se enquadrava na ordem de pfeferSttda da triagem; (...) 
que bernanda se reportou ao seu superior;! (...) que essa interferenda do 

vereador, atrapalha os trabalhos na Unidade e o depoimento do Secretario de 

Saude, Dr. Valter Y. Honji (...) que falou com a, enfermeira Fern^da queixou-

mdagada respondeur G.Jque tern

/

* Li
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corredor e falou para a estana no
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sc da presenca do vereader Junior, que existia uma interferencia, que falou com 

o Dr. Carlos a respeito e o mesmo negou, mas que mesmo assim orientou o Dr. 
Carlos para tomar mais cuidado; (...) que solicitou formalmente abertura de 

sindicancia para apurar os fatos, pediu para o Marinho redigk £ entregou nas 

maos do Dr. Valdir Paixao; (...) que nao sabe dizer se a siodicaiicia esta em 

andamento e que nao foi intimado ou notificado para sgr ouvido; (...) que 

chamou o Dr. Carlos para uma conversa na itea adrninistifatiVa, por6ni nao foi 
no seu ultimo dia dc trabalho; (...) que a enfermeira Fernanda contou que foi 
amea^ada de ser transferida para o posto da baim> Cerqado, pelo yereador 

junior ao tentar impedi-lo de ter aees^o k 'Knidade; (...) que Soda Vez que 

mudava a empresa terceirizada, o Dr. Carlos Croce era contratado; (...) que 

o Dr. Carlos Croce, prestava services como medico plantonista para o Institute 

Guapore; (...) que nao sabe se o vereador tem amizade com o medico Carlos; (...) 
que nao tinha conhecimento que o Dr. Carlos fornecia receita azul5 que 

nunca deu orienta§ao aos plantonista para pfoceder dessa forma .Termos 

acostados aos autos.
s '■ A ^ ■ :'‘,i " .... . ...

A conduta omissiva do Exmo. Prefeito Municipal, Didei Salas Ortega( eleito 

pclo partido verde ( PV) ,mesmo partido do ilustrissimo Vereador Qswaldo Idias 

da Silva Junior) ; caractcnzou . quando mesmo sabendo do possfvel acesso do 

Ilustrtssimo Vereador junior e da colaborapao do medico pJantoigsta pr, Carlos 

Alberto S. Croce, pelo Oficio
aos aiitos) exarado pelo Ilusttissimo Dr. Valter
Yasushi Honit /onde solicita a realizapao de apura^ao medigpte
sindicancia , ou se for o caso . por procedimentfj admmisrrativo disciplanar . de 

eventual participacao e auxtlio de medicos e outros servidores. na obten^ao de
gums, consultas e exames medicos no MunicipiOj q 

cm detrimento de outros) , se omitiu,. maJOifestar ( so em
10/3/19,ap6s dois meses do pedido do Ilustrfssimo Secretario de Saude) 

em aguardar a conclusao da CPI , a fim de que nao se discuta o mesmo 

assunto ao mesmo tempo . (g.n.n.)

jii

Os fatos remontam para o seguinte sistenia : O Prefeito atendia ao Vereador 
( permitindo o acesso/transito do ilusttissimo vereador junior e a gua
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permanencia na sala do Dr. Carlos Alberto S. Croce) mantendo o apoio; o 
Vereador , em tese, “coletava votos” ; o medico piantonista apaniguado 

mantinha sua contrataqio em todas as contrata^oes com empresas particulares 
cjuc o Munidpio de Ara^oiaba da Serra celebrava para execu^ao de services de 
pronto atendimento da Unidade Mista de Saude de Ara^oiaba da Serra.

»• v"*
.. y**v%t**y£%*t4M"

A gestao do Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Dtrlei Safes Ortega, desde que tomou
posse em 2017, celebrou contratos com empresas e com OS( Organizacao 
Social), para a execu^ao de services de pronto-atendteento na Unidade Mista de 
Saude de Aragoiaba da Serra e , mesmo mudando a empresa , o medico 
piantonista Dr. Carlos Alberto Santamaria Croce, era contratado.

Senao vejamos:

Empresa Opusmed Servigos Medicos l.tda- insceija no
CNPJ sob o n°. 10.454.272/0001-15j pessoa jimdica de direito 

privado, com fins lucrativosJDr. Carlos Qtpce, foi contratado( copias 
dos contra tos anexos);

INSTETUTO GUAPORfe, assodasto privada, Inscrita no CNPJ 
sob o n°. 24.704.516/0001-85, Drt Carlos Croce, contratadof
copia anexa);

>>
SERCLIN ,Services de Clinica Medina Ltda^ inscrita no CNPJ 
sob o n°. 11.187.306/0001-15, com sede em Sao Jose dos Campos, 
Dr. Carlos Croce, foi contratado( copia do contrato e termo aditivo
anexo). A

Assim procedendo, o agente publico, vereador Ilusttfesimo OSwaldo Elias da 

Silva Junior, em tese, infringiu dolosamente nao so o texto constitucional que 

veda a promo^ao pcssoal, mas tambem o artigo 11, 1 da LIA ( I^ei de 

improbidade Administrativa), que assim prescreve: >■ r..I .*•
/
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"Art. 11. Constitui ato de improbidade administradva que atenta contra os 
princfpios da administra^ao publica quaiquer acao ou omissao que viole 
os dcveres de honestidade, impardalidade, iegalidade e lealdade as 
insdtui^oes, c notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regukmento ou diverso 
daquele previsto na regra de competenda.”

(...)
. £:£i. ■ ■ vvi h

O saudoso Hely Lopes Meirelles (Meirelles, Hely Lopes. Direito administrativo 
brasilciro, 26. ed. Sao Paulo : Malheiros, 2001. p. 105), ja pontuavk qtfe:

“o ato pradcado com desvio de dnalidade — como todo ato ilfcito ou 
imoral - ou e consumado as escondidas ou se apresenta disfar^ado sob o 
capuz da Iegalidade e do interesse pub{ico.”

Outro prindpio norteador da administra^ab1 pubHca, aletn da Iegalidade, 
impessoalidade e efidencia, inftingiu a moralidade significaiidb que todo o 

administrador publico esti em toda a sua ativida.de funrional restrito aos ditames 

da justica, honestidade, lealdade e boa-fe. (gin.)
•v *» _

Na sistetnatica da Lei de Improbidade (Lei n.° 8-429/1992) o dever juildico de 

observar os principios regentes da atividade estatal ja pode ser visualizado em
seu art. 4°, senao vejamos : ;T 4 -

“Art. 4°. Os agentes publicos dt 4p^fuer feiem<fda sao
obrigados a velar pela estrita observancia Hos prindpios da Iegalidade, 
impessoalidade, moralidade e pubKddSdfe tio trato dos assuntos que Ihes
sao afetos”. Itp--;

PARECERDO RKI^ATOR

As provas carreadas aos autos permitem inferir que o Hustcfesimo vereador 

Oswaldo Elias da Silva Junior (“Juninho da Farmacia,j)5 contando 

colaboracao do medico piantonista c^ptratadb'pb* 1|5das as etn^eg^ privadas e 

Organizacao Social que prestaram e atualtr^n^vpfeis^ service MRllicipip de 

Aracoiaba da Scrra, Dr. Carlos Alberto Santamaria Croce, utilizou-se da maquina

■a** . *r■

com a
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publica ( pela omissao do (’hefe do Poder Executivo)e do prestigio que o cargo 

do Vereador ostenta ; praticou o trafico de influencia ; conseguiu furar a fila de 

cspera para beneficiar uma municipe e, em tese, praticou ato de improbidade 

administrativa, violando principios da Administm^So Publica.

O llustrissimo vereador Oswaldo Elias da Silva Junior ao arrogar prerrogativas “ 

do Secretario de Saude do Munictpio ” m meilcioiiaf qtii& a enfe^mdra v

Fernanda Graciela Baptista sctia transferida para o posto do Bairro do
Cercado por coma de tentar impedir o acesso / transito do verfea^or na 
U nidade,praticou tambetn ,ato que mo Ihe CCljlfi^^afeiMo vanfcagcm
politica junto aos municipes.

A privatiza^ao que foi e continua implemen tad a pela Municipalidade de 

Vra^oiaba da Serra em relacao aos services publicos de saude e flagrantemente 

inconstitucional e nao pode set tolerada pelo Ministerio Publico e o Poder
Judida.no.

Oportuno ressaltar, que no final da manhS;.^ ^ ‘;02 de maio, o acusado, 
vereador Oswaldo Elias da Silva Junior, na presenca do Presideote da Comissao, 

sala do departamento juridico, se dirigiu a seirvidora publica , ocupante dona
cargo de assessora juridica, o qual ficou incumbida de acompanhar e instruir 

todos os atos e diligencias da Comissao e ausdliar oa elabofa^io1 do Relatoso 

final , em tom de amea^a. ^ 7 v- ‘

- • - .
que um vereador que se vale das dificuldades eNesse esteio, resta claro 

precariedades das poKticas publicas para oferecer ou vender favores, nao tem
interesse nenhum em lutar por uma condi^ao que garanta a Saude, a educa^ao, a
assistencia social e os services munidpais como DIREH’O.

'' ^v";
f

-DOS INDICIOS DE ILICITUDES
■f-: -vV >

/\pos as consideracoes aduzidas , resta ne^essaiio SDGEKfRMOS ao 
Ministerio Publico o indiciamento dos agentes publicos e do medico plantonista 
contratado pela empresa SERCLIN- Services de CHnica Medif^ Ltda, quais
sejam:

v>6
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-Agente Politico: Ilmo. Vereador, Sr. Oswaldo Elias da Silva Junior;

- Agente Politico: Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Dirlei Salas Ortega;

- Doutor Carlos Alberto Santamaria Croce , (socio da empresa DEL 

LAVORO SERVINGS MEDICOS LTDA ), empresa prestadora de services 

contratada pela empresa SERCL1N Services de Cllmca Medica Ltda, inscrita no 

CNPJ sob o n°. 11.187.306/0001-15 , ( Cont^ft? if.239/2018 com o Munidpio 
de Aracoiaba da Serra , para execucao M services medicos de pronto 

atendimento no Munidpio , sendo prorrogado por mais 06( seis) meses o prazo 

contratual ao contrato original, como tambem acrescido 25% do valor do 

contrato, passando de R$ 509.760,00, para R$ 637.200,00, segue copia do 
Termo).

. :-X&&

A ultima rcuniao aconteceu no dia 06 de maio de 2.019

A v 7 T • t:-

Atendendo o disposto no paragrafo 12°. do ^dgo 66 do R^imento Intemo , 
abertos os trabalhos o Presidente usando das atdbui^tei, que saoconferidas pela 

Lei Organica do Munidpio e pelo Regimento Intemo, ja tendo forneddo copia 

aos membros dtukres e suplentes , solicitou ao relator, vereador Carlos 

Donizctc Prado , que expusesse aos presentes sdt rekt6rio, o qt&ibi feka

Consigno que o segundo suplente, vereador Gilmar Marcos de Souza se 

ausentou e nao apresentou motivo justificado.

\pos, colocado em discussao manifestou-se contrario ao Relatorio, o membro 
vereador Januario Isaias Silva, sob o argumento de que qs deppimentos nao 

foram sufidentes para format a sua convic^ao.

Colocado em vota^ao nominal, votaram favorivel, o presidente da Comissao, 
Vereador Jair Ferreira Duarte Ncto, o Relatpr^yar^qr Carlos Prado e
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a Primeira Suplente Vcreadora Valquiria Di Tata Campos Oliveira. Votou 

contrario ao Relatorio, o tnembro vereador Januario Isatas Silva.

Aprovado o relatorio por 03 (tres) votos favoraveis e 01 (um) voto contrario.

Atendendo o disposto no paragrafo 14°. do artigo 66 do Regimento Intemo , 
dcvera ser protocolo na Secretatia da Canjara Mimicipal, acompanhado das 

demais pecas do processo , para leitura em ^ - - ■

Diante do exposto, cumpre - me solidtar o quanto s^ue:

1°.) Encaminhar oficio com copia do Relat6rio Final da Comissao
Especial/Parlamentar de Inquerito e do todo o processo ,para o Minist^rio 
Publico Estadual, para que promova responsabilidade civil e proponha 

a^ao civil de improbidade administrativa.
- f, 3 a-p * '.1.

2°.) 1 Encaminhar oficio com copia do Relatdrio Final da Comissao
{Especial/Parlamentar de Inquerito para o Prefeito do Municipio de 

Ara5oiaba da Serra;

3°.) Que seja oficiado o Conselho Regional de Me«Rcin4 3d Estado de Sao 
Paulo com copia do Relatorio Final da (Comissao EspeciM/Padamentar de

> * V * .

Inquerito , para possivel responsabilizagao do medico Dr. Carlos Alberto
Santamaria Croce ,CRM :20.441;

4°.) lEncaminhar oficio com copia do Rglatpfio Fwl da Comissao
Especial/Parlamentar de Inquerito e do todo o processo jpiata. a Ministefio 

Publico Federal ,para que seja apurada a sjatemafioa chi ^jnpresa SERCLIN- 

Servdgos de Clinica Medica Ltda, inscrita no CNPJ sob o n°.
11.187.306/0001-15, com sede em Sao Jose dos Campos, onde constatamos ao 

longo da execu^ao do contrato e aditivo, subcontrata^ao de PRESTADORAS 
DE SERVINGS- PESSOAS JURIDICAS E PESSOAS FlSICAS .

5°.)Ao Presidente da Camara Municipal, que apos protocolo 

Secretaria Cieral da CEamara Municipal , do' ifelatodo final ^cDmpanhado das 

demais pe^as do processo, seja lido no Pequeno Expediente daprilneira sessao

na

50

s? v: x.

* *



.5?

■SSm
%

•------rnilli^

Fones: (15) 3281-1613Rua Professor Toledo, 668
(15) 3281-5074>v.br

Fax: (15) 3281-2775Site: www.eamaradearacoiabadaserra.sp.gov^br 
^ CNPJ: 60.113.172/0001-01 CEP: 18.190-000

ordinaria seguinte , como determina o paragrafo 14°. do artigo 66 do 

Rcgimento Interne, independente de aprecia^ao do Plenario;

5°.)Que seja fornecida copia do Relatorio Final a todos os Veasadores , para
ciencia.

<*** k- * •

Sede da Comissao Especial/Parlaraentar de liiqnedtd, 06 de maio de 2.019.

RELATOR 1 f

'd;

f-

-r

! tz., m
- i. ; A

-.V v
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ATA DE ENCERRAMENTO

Ata de reuniao da Comissao Especial/ Parlamentar de Inquerito-Criada , nos 
rermos dos dispositivos legais (do arr. 41, nos term os do paragrafo unico e nos tetmos dos 
inctsos I, II e III, todos da Lei Organica do Munictpio, c.ccom o artigo 6&eparagrafos do 
Regimento Interne ;com o art.13, paragrafo 2° da Cons^rtji^ao Estackial e com o artigo 58, 
paragrafo 3° da Consritui^ao Federal e subsidiadasieate,'tto que couber a Lei Federal 0° 
1.579 de 18 de marco de 1052 (Altefada pela-£®i 13.167 dezciabro de
2.016), cujo requerimento foi subscrito per rres vereadores. com apoiamento de mais dois 
vereadores( total dc cinco vereadores); para apurar faro determinado:

, relacionadas a ohtenc^Q dc;guia .p^ai|td^a/*atraves do Oswaldo
doia publica o^^tte?do cargo de agente de Umpeza 

legislative, Senhora Lilian Regina €$itipos. CbaiMtia' ^,serw^^ir.|;|fi]^'rR^ina Campos 
para participar da reuniao e se manifestar a respeitd-^ ^mesma ittforrapR qtie a guia seria 
para seu parente, o qual esta muito doente e nfg€nda no aten^iniento. Informou
ainda, que seu parente teria que passar primeiro por um clinico geral, cuja agenda seria 
somente para o final de Janeiro de 2.019, a fim obter a guia de encaminhamento para o 
medico psiquiatra e somente dai agendar com q Qj^g.tambetn,
que c do conhedmento de todos, que o Posto de,QEKontra4e.|ik)r!rios anos 
ameriores e a unica forma de c6ps^gan:,.!UiB|r^ja^^.-iiggaite^^vfttogKCS- do Vereador 
Oswaldo Elias da Silva Junior. Por fim, relatou qqCi4e pessoas ;
algum ripo de consulta urgente, vinte procuram. pelp..V#ieador 
Junior. Assim, considerando , em tese, o “ rraficode inlluencia “ do vereador , necessario 
apurar se exisriu ajuda de medicos e outros servidores da pasta, que “supostamente” 
criaram uma porta paralela e abreviada,. pa£a,.% qbt^g§c> .de g^as» cpnsultas 
medicos , privilegiando indicados , em prqtu!^ .

Comissao Especial/ Parlamentar de j_^o 90(
dias, prorrogavel por igual periodo) e suas cpcigi^pes §erao encami 
Ministerio Publico, conforme requerimento protfi^^fa sob o, rj°,
14/12/2018 , cuja leitura e sorteio dos membeos para compor a Comissao Especial/ 
Parlamentar de Inqucrito, apos indicagpes fpoEil^% dps vereadores, foi realizada 
sessao ordinaria ,realizada no dia 04 de feye¥eirp..d^^|t|.

■

•.» W..’

“Anotagdes
Elias da Silva Junior, para a senri

precisam de 
iflS.Ma, Silva

e exames

A noventa 
,ap orgao do 
t:4 datado de■teyt*

na 01*.

&
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No dia 06 do mes dc maio de 2.019. ceimkaui-sc, as 14:30 hs, na Sala de 
da Camara Municipal de Ara^oiaba da Serra , o Presidente da 

Comissao.Vcreador Jair Ferreira Duarte Neto :o Relator Vereador Carlos 
Donizete Prado;o Membro Vereador Januario Isaias Silva ; a la. Suplente 
Vereadora Vakjuiria Di 'fata Campos Oliveira ; ausente sem motivo 
justificado o 2°. Suplente Vereador Gilmar Mateos dc Sotiva e presente a 
responsavel pela Procuradoda e Assessprtli^raiffea da Camara, assessora juridica, 
Dra. Maria Beatriz Florenzano D##e;.dois > K; ,

Reuniocs

; ; <e
Pelo entendimento do Presidente da Comissao Especial/ Parlamentar de Incjuerito, 

toi permittda a presenca dos detnais vereado^i , estando presente o Presidente , 
Vereador Valter Jose Garcia Lattanzio.

Atcndendo o disposto no paragrafo ,12°. do artigo 66 dp Regimento Iriterno ,o 
Presidente no uso de suas atribuicoes^conferidas- Pa Lei Grganiea e pelo Regimento 
Interno, disponibilizou aos membros presentes b Relatdrio elaborado pelo Vereador 
Carlos Donizete Prado e solicitou ap Relator cpje o expusesse . Jr-V*’

O Presidente da Comissao, solicitou que constasse a ausencia sem motivo 
justificado do 2°. Suplente, Vereador Gilmar Marcos de Souza.

Apos, toi colocado cm discussabcoritralio ao Relatorio, o 
membro Vereador Januario IsaiaS Sill/aspb; b - de que os
depoimentos nao foram suficientes para fo|r^fri^.sua''<SanviGpa,.p

Colocada em votacao nominal , votaraxn favpravel ao Relatorio: o Presidente da 
Comissao.Vereador Jair Ferreira Duarte Meto; o Relator Vereador Carlos 
Donizete Prado eat3. Suplente Vereadora Valquiria CH Tata Capipu 
Oliveira . Votou contrario ao ftdatdrio: Membro Verbadot* Januario Isaias
Silva . g ; . v,

Aprovado o Relatorio Final pot 03( ties > yotos favorayeis p 01.(um) vote

s

contrario. *<•. .

VG .4• '■. • ■ I
•V'itr-ii '.-r-M.-i-: '-vT;

■

. - it
1'' ■ '

- ApAaC ‘m. bvV?
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Nada mais dispuseram, encerrada a reuniao , da qual fbi lavrada a ata que 
dcpois dc lida e achada conforme vai assioada pelo Presidente , pelo Relator,

avel pela Pfeciiradoda epelo Membro , pelos suplentes e n, 
Assessoria juridica da Camara.

Araeoiaba da Serra , 06 de io de 2.019.

:

Presidente^aJComissSo :Vere

■ 4
Relator: V

Membro:Ve:

1 a

Mark Beatnz Ibrefizano Dusirte dos Santos
Assessor Jv^dfca

,,, A"ujllfe'
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TERMO DE ENCERRAMENTO

------------
Procedo ao encerramento deste Volume n0.V, se epcerja ua ppw - J8P' > 4p.prqcesso 
da (^omissao Especial/Padamenrar de inquerito , criada para apurar fato determinado:
“Anota^ocs , rciacionadas a obtcn^uo de guia pHiquiatfica, atraves do Vereador Oswaldo EHaft da Silva junior, 
para a scrvidora piiblica ocupanlc do cargo de dgeotc dc fimpeza iegistaavo, Scnhora UBan Regina Campos.

servidora Ulian Regina Campo# yam partie^Mf e bc caamfeWa* k respeito, ^
informou que a guia seria para seu parenbe, o qual esta muito doenxe e poasui urgSaciai no atendimeoto. 
Informou ainda, que sen parente teria que passar primeiro por um clinico gend, cuja agenda scria somentc para

imobatnento para o mddico psiquiatra e «omente dai

-

Chamada a rnesma

o final de janeiro dc 2.019, a fim obter a guia de 
agendar coni o espcciabsta cm psiquiatria. Dissc tarr.bcm, que e do conhccimcoto 3c todos, que o Posto dc 
Saude cncontra-sc pior do que nos anos an tenures e a unica-fottBade cott&eguir uma consuha urgente e atraves 
do Vereador Oswaldo Elias da Silva Junior. Por fim, rebioo que de cada vinte peasoas que preeisam de algum 
tipo de consuita urgente, vinte procuram pclo Vereador Oswaldo Ellas da Silva Junior. Assim, oonsiderando , 
cm tese, o “ trafico de influencta “ do vereador , neccssdrio apurar sc cxistiu ajuda dc medicos c outros
servidores da pasta, que “supostamentc” criaram uma porta paraleht e abreviada, para a obten^io de guias, 
consultas e exames medicos , privilegiando indicados ,, em prejuiao do rcstaote da comunidade” .A

Comissao Especial/ Parlamentar 90( noventa dias,
prorrogavcl por igual periodo) e suas conclusoes setiao encaminhadas ao orgao do
Minisrerio Publico.

Scdc da Camara Municipal

r■
V .Jsi 'V .

ino EJuarte dos.&tcdipsrServidora piiblica : Maria Beatrix
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