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ATA DA 4ª REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS DO 1 

CONSELHO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO ELEITA NA 146ª EXTRAORDINÁRIA.  2 

Data: 17 de maio de 2018, na Sala do Conselho Municipal de Saúde.  3 

Local: Sede do Conselho Municipal de Saúde.  4 

Ordem do dia:  5 

1- Iniciando a reunião, às 14:20h., o Coordenador fez a leitura do ofício 353/2018/SESAU – GS, 6 

encaminhado pelo Senhor Secretário da Secretaria Municipal da Saúde em resposta aos ofícios 7 

encaminhados por esta Comissão. O referido documento, em resumo, informa que, em razão de já 8 

haver auditoria apurando os mesmos fatos, não há necessidade de responder os questionamentos 9 

formulados para que não haja dupla apuração dos fatos denunciados, sugerindo que a Comissão 10 

acompanhe os trabalhos da auditoria em andamento. 11 

2- Deliberações: Foi constituída a presente Comissão Especial para averiguação de denuncias que 12 

envolvem fatos relativos a possíveis infrações disciplinares de médicos, atos disciplinares de 13 

servidores públicos municipais, possíveis atos de improbidade administrativa, possíveis atos que 14 

podem constituir a prática do delito de homicídio culposo e atos de suposta contratação e pagamento 15 

de serviços de forma irregular. A presente Comissão realizou, em datas anteriores, três reuniões: na 16 

primeira escolheram o Coordenador e deliberaram pelo envido de ofícios, o que foram enviados; na 17 

segunda reunião, reuniram-se com o Coordenador da auditoria aberta pela Secretaria da Saúde para 18 

apurar os fatos objeto da presente investigação, oportunidade em que lhes foi informado que não 19 

haveria a possibilidade de acompanhamento dos trabalhos e compartilhamento de informações, em 20 

razão do sigilo do processo de auditoria; na terceira oportunidade, deliberaram pela reiteração dos 21 

ofícios enviados e pela prorrogação do prazo de duração da Comissão, no que foram atendidos. Em 22 

resposta aos ofícios expedidos, a Secretaria Municipal da Saúde informou que não havia necessidade 23 

de responder aos questionamentos formulados, pois já havia uma auditoria em andamento e não 24 

havia necessidade de se apurarem os fatos duas vezes, sugerindo a participação nos trabalhos do 25 

AUDISUS, o que não é possível em razão do sigilo das investigações. Embora agindo dentro de suas 26 

atribuições legais, descritas no artigo 2.º, I, X, XI,XIV e XVI, do Regimento Interno, a Comissão não 27 

tem poder de requisitar junto a quem de direito documentos e demais elementos necessários à 28 

presente investigação. Pode solicitar, o que foi feito. Não atendida a solicitação, a investigação fica 29 

prejudicada. Ante o exposto, por maioria de três votos a um, a Comissão opina pelo encerramento 30 

dos trabalhos, encaminhando-se ofícios com as denuncias em questão para o Conselho Regional de 31 

Medicina, para a Corregedoria do Município de São Sebastião, para o Ministério Público do Estado 32 

de São Paulo e para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sem prejuízo de outros que a 33 

Plenária deliberar. O voto divergente foi da Conselheira Fernanda, que sugeria que a Comissão 34 

ficasse no aguardo das apurações feitas pela auditoria aberta pela Secretaria da Saúde. Nada mais 35 

havendo para ser tratado a reunião foi encerrada às 15:24h. São Sebastião, 22 de junho de 2018.  36 

Ata elaborada por Roberto Lopes Salomão Magiolino. 37 
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