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COMISSÃO PARLAMENTAR DE INOUÉRITO

RELATORIO FINAL

Portaria no: 01 712021 , 1812021
Relator; Gilberlo da Silva Queiroz
Requerimento no: 51 12021
Autores: Vereadores Luiz Antônio dos Santos, Sidinei Seabra da Silva, Cláudio Alexandre:

Rodrigues de Oliveira, Rômulo Í\/ichell do Carmo Fernandes, Gilberto da Silva Queiroz e

Vereadora Dayse N/ariano de Paula.

lnstituída pelo Requerimento Ail12021, com a finalidade de apurar, no prazo de 90

dias prorrogáveis, as possíveis regularidades na execução e pagamentos dos contratos de

prestação de serviço:

- 08512013 celebrado entre o N/unicípio de Conceição do Mato Dentro e a ASOMED

tVedicina Engenharia Treinamento Ltda., CN PJ: 12.492.7 5Bl0001 -73; e,

- 048Í2A16 celebrado entre o N/unicÍpio de Conceição do Mato Dentro e a emprL'sái

JK lmagens Centro de Diagnostico Ltda., CNPJ. 22.124.03010002-23.

1 REqUERTMENTO DE TNSTAURAÇÃO DA CPI - FATO DETERMINADO - oBJETo DA

cPt

1.1 lnstauração

Em 16 de julho de2021, diante da gravidade dos relatos do Vereador LuizAntonio

dos Santos em reunião plenária no dia 27 de abril, os Vereadores Sidinei Seabra da Silv;:,

Cláudio Alexandre Rodrigues de Oliveira, Rômulo Michell do Carmo Fernandes, Gilberto da

Silva Queiroz, LuizAntônio dos Santos e Vereadora Dayse Mariano de Paula, por meio dcr

Requerimento 051 l2\2i, lido em Plenário, solicitaram a abeftura de Comissão Parlarnentar

de lnquérito com a finalidade de apurar o alegado.

Segundo o Requerimento, esta Comissão Parlamentar se destinou a investigar a

execução e os pagamentos feitos por força dos contratos de prestação de serviços de:

exames raio x/imagem vigentes até o ano de 2021, já especificados acima e celebrados

pela prefeitura N/unicipal para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude.
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O Requerimento lraz a transcrição da fala do Vereador Luiz AntÔnio dos Santos cluo

afirmaterocorrido desvio de recurso publico na ordem de R$150.000,00 (cento e cinquelnta

mil reais), fato este objeto de Sindicância instalada e concluída pelo Poder Exccutivo.

Tendo por fato determina<io justamente a execução e pa§lamentos oriundos clor;

contratos OB5I2A13 e O4B:2O16, a CPI foi instaurada com o escopo de investigar a execuçãcr

e supostos desvios de recurso publico municipal.

1.2 Composição

No início de sus trabalhos, integraram a CPl, na condição de Pre:;idente, Relator e

membro, respectivamente, os Vereadores Sidinei Seabra da Silva (REDE), Gilberto da Silvii

Queiroz (N/DB) e Rômulo Michell do Carmo Fernandes (PSB)

Posteriormente, o Vereador Gleicierrez Martins de Araujo (PP) passou a substituir cl

vereador Rômulo l\lichell do Carmo Fernandes (PSB), a fim de que fosse, na medida do

possível, garantida a proporcionalidade partidária, nos termos da Lei Orgânica Municipal

(Lotv).

Até este mornento a Comissão tinha ouvido apenas o Vereador Luiz. AntÔnio dos

Santos, convocado para prestar esclarecimentos na condição de testemunha no dia 24 dt>

agosto de 2021, tendo o vereador Gleicierrez Martins de Araujo (PP) participado da oitiva

Todos os atos anteriores à nomeação desse ultimo Vereador, foram validados por

unanimidade dos membros.

1.3 Objetivos

Esta Relatoria, assim como os demais membros desta Comissão tiveranr

conhecimento das possíveis irregularidades quando do relato em reunião Plenária. Diante

do relatado, o principal foco desta CPI foi investigar a execução e pagamento dos contratos.

Nessa linha buscou-se conhecer os resultados da Sindicância, ouvir os servidores

que atuaram no processo de investigação e aqueles que executavam os contratos, benl

como analisar o procedimento licitatorio, os contratos e seus respe<;tivos aditivos.

A Comissão também tinha como objetivo analisar o caso e indicar meios de

aperfeiçoamento da gestão clos contratos e evitar irregularidades futuras.
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2 DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO

A primeira provicjência aclotada por esta CPI foi a convocaÇão da Servidora An;-t

Letícia Silveira Alves, lotacla na Secretaria Municipal de Saude, gestora dos contratos dar

secretaria e do Verea<jor Luiz Antônio dos Santos, ambos na condição de testr:rnunha.

Feita a oitiva do Vereador Luiz Antônio dos Santos, paralelamente a ConrissÍio terttot"t

mais uma vez a convocação dil servidora ja mencionada, a qual rtão (lornpílrcrceu erl)

nenhum nromento, bern corno expediu ofícios à Prefeitr-rra Municipal requt:rerldo copia d;t

Sindicância instalada pela Portaria 06612021 .

Sem resposta e sem conseguir a oitiva da servidora Ana l-etícia Silvcira Alves, i.r

Cornissão procedeu à convor;ação das servidoras que cornptlsicrarn a Comi:;são tit:

Sindicância, quais sejam. Flávin Freitas Coelho, Cláudia Aparecida Siilva Gorv.agtt (j

Grasiely .Juliana Campos Correa; bern como reiterou pc':la terceira vez ír colrvocação dir

Sevidora Ana Letícia Silveira Alves.

lmporla dizer que todas as convocações foram comunic;adas oficialtrente aosl

superiores hierárquicos das servidoras convocadas, bern como fora respeiiado o praz.o parí)

convocação, nos termos do arligo 221, §3o e218, §2o do CPP.

Nenhuma das convocadas compareceram, neÍTt apresentararn justificativa. Os

Secretários ÍVlunicipais, resper:tivos superiores hierárquicos das; servidoras c;onvor;arjill;

encaminharam of ício à Casa, todos nos rresmos termos, alegarrdo "expot;içíi<;

desnecessárias" das servidoras.

O Prefeito Municipal encarninhou também ofício a Casa (Í'ls. 38 a rtr2) al'irrnando ir

exposição <jesnecessárias cjas servidoras, bern como a desrrecessidade e c car'áter sigilclsr.,

da sindicância, alem cle ter sugerido à Comissão que "[...] seria ntais prtrclenle e racion.tl

agttardar o 1m das apurações e eventualprocesso adrninistrativo para se dttr publicidttclc

aos names de seryidore:s, agentes potíticos e empresas que esteiant EFETIVAM\NI f-:

envolvidos na situação apurada".

Ato contínuo a Comissão requereu à Prefeitura Municipal o encaitttinIiarnento doi;

procedirnentos licitatcirios, ernpenhos e liqLtidações referentes ílos r:crritratos i:.r

mencionacjos, e posteriormr:nte infornrações e copias s;obre a instaurar;ão tlC [>rocc::;st;

Administrativc" A Prr:feittrra Municipal queclou-se inerte, tendo a Cc.rrnissíjo qu(i :;r-rlicitili at,

Presidente da Casa mzlis praz-o pâra finalizar o relatorio.
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Foram várias as tentativas de obter informações, todas irnpedidas pela Prefeitura

Municipal.

3 ANALISE

A missão do Legislativo, por força das disposiÇões constituclonais e dos princípios

básicos do Estado Democrático de Direito, está ligadil à responsabilidad<: política dc

vigilância sobre os fatores que contribuem ou venham a contribuir para que a rnaquinz.r dr.r

Estado não seja objeto de ilegalidade, negligência, desonestidade, inconrpetônt;ia,

desmandos e prepotêrrcia.

A faculdade de investigação conferida às Câmaras que formarn o Legislativo e unl

privilégio, uma prerrogativa essencial para que este Orgão cuÍnpra, eficazrnente, sLlars

funçÕes.

Nessa perspectiva, o Poder Legislativo dispõe de um extraordinririo ins;trurnento del

fiscalização cleste sanearnento das atividades administrativas: as Cornissões Parlarne ntzrres

de lnquérito.

lVlas a missão de urna Comissão Parlamentar de lnquérito não se circunscrcvc

apenas e tão somente-. à fiscalização; vai alem e transcende à própria Íisc;;rlizar;ão pi:rit

sucrerir, in inlros para a orricrindo fallras

coJdueilà plenitqde d9-ggry1Ê-rymCnteig--d§.yefS-S!ç-qp_It-mqi:iIi]-9$s dâ-yed.]dqlrt'i

cidadania.

A investigação por esta Comissão foi impedida pela Pr<:felturur Municipal (lue,

quedou-se inerte quando dos requerimentos de informação, be.'nr conro náio perrnitiu r.r

comparecimento dos servidores convocados, o que fica conrprovildo quando d<.r

encarninhamento dos ofícios, idênticos, de cada uma dos; Secrr:tários Murnicipill, confortrtr

já menciona<jo acima:.

Portando, tal fato não perrnite que a Comissão cr>nclua pela respc>nsirbiliz-ação rje';

agentes publicos e políticos; quando da execução e pergarnentt; daque;les contratos cjtr

prestação de serviço.

O que se pocje conc;luir é clue de fato há fatos (onrissivos ot-t comir;s;ivo:; irteç;ulart;i;

ou não) que ensejaram a instalação de sindicância e correupondente procedirncnto
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administrativo, no âmbito do Poder Executivo, para apurar o objeto de investigação dcstir

CPI.

4 CONCLUSÃO

No dia 16 de julho de 2021, quando esta CPI foi instalada, a Prefeitura Munlcipal lri

havia realizado sindicância para apurar possíveis responsabilidades na execuÇão dos

contratos de prestação de serviço 08512013 e 04812016, tendo em vista que o prazo máxinto

para conclusão e apresentação de relatorio era de 60 (sessenta dias), ou seja, maio de:

2021.

Sabe-se ainda, por meio do ofício encaminhado pelo Prefeito Municipal (fls. 38 a 42),

que da sindicância foi sugerido a instauração de Procedinrento Administrativo Disciplinar, cr

qual, pelo prazo, já deveria encontrar-se concluso.

Entretanto, mesmo a CPI tendo poderes de investigação proprios das autoridadcs

judiciárias;

sendo os docurnerttos por ela requeridos PUBLICOS;

não havendo legislação municipal que autorizasse o Executivo atribuir segrecjo ir

documentos e sindicâncias que envolvam fatos cuja gravidade justificaram a instauração dt';

processo administrativo no âmbito do Poder Executivo, investigando condutas de agentes

publicos e possível desvio de recursos do Erário municipal;

o Poder Executivo quedou-se inerte diante dos requerirnentos desta CPl,

impossibilitando sua investigação e regular andamento.

Assirn sendo, conforme ditames do §4u do artigo 72 da LOM e artigo 79 do Regimentrr

lnterno, esta Comissão entende e requer que:

a) Não foi possÍvel a confirmação do desvio de recurso público quando c1a execuçãri

dos contratos cje prestação de s<;rviço 08512013 e04Bl20'16, na medida em quo

não foram atendidas as solicitações e determinaçÕes desta Comissão;

b) Seja o presente relatorio encaminhado ao Ministerio Publico pí:rra apuração dr:s;

fatos objeto desta CPl.
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Nestes termos, pede e espera acompanhamento dos demais mertrbros dest;r

Comissão ao voto deste Relator.

Conceição do Mato Dentro, 30 de janeiro de 2022.

Git berto da õtv;õÃ'rÁz'
Relator da Comissão Parlamentaf de lnquérito
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