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RECEBEMOS ^
llheus - BahiaExcelentissimo Senhor Presidente da Camara Municipal de

FUNCiQ]

JONATAS DOS SANTOS PEREIRA, brasileiro, solteiro, Tecnico em Enfermagem, residente e domiciliado 
nesta cidade de llheus - BA, por seus advogados infra-assinados, com enderego profissional mdicado 

na procura?ao anexa, vem perante Vossa Excelencia expor e requerer o que se segue:

I - FATOS:

0 Vereador MAUIR LUCAS DE FREITAS LIMA eleito pelo PSDB/ILHEUS nas^ eleigoes municipals 
preteritas foi Sncio Administrador da Clinica Nova Historia Comunidade Terapeutica Ltda., CNPJ n- 
71718.500/0001-74, com inicio de atividade em 2014 e endere^o na Rua Santa Luzia, n? 704, Bairro 

Sao Miguel - llheus, conforme documento anexo.

atividades encerradas e foi a epoca, objeto de materias amplamente
Essa Clinica teve as suas ^
divulgadas pela imprensa regional sob a acusapao de existencia de irregularidades inclusive, o
Ministerio Publico Estadual em agosto de 2020 ingressou com uma ACP - Apao Civil Publica em

sentido, conforme entrevista do proprio Representante do MP concedidadesfavor da entidade nesse 
ao Reporter Oziel em meados de abril do ano em curso.

atividades da Clinica Nova Historia em llheus, o Vereador MAUIR LUCAS DE FREITAS
Administrador do Centro de Assistencia e Reabilita?ao

Ate encerrar as
LIMA, TAMBEM era e ainda e Socio 
Psicossocial Novo Horizonte Ltda., CNPJ 26.716.573/0001-00, com endere^o na Rua Br.gade.ro

Gomes, n9 120, Casa, Ibicarai - Bahia, conforme documento anexo.

A Clinica Serena Moradia Assistida Ltda., com CNPJ 36.186.700/0001-60 iniciou as suas atividades em
Socio Administrador, o vereador MAUIR LUCAS DE FREITAS LIMA, com

enderefo na rodovia Ilheus/Oliven^a, conforme documento anexo.

CHAMA-SE ATENCAO para a existencia de algumas alteragoes que se constatam em relagao as 
informasoes sobre a constituigao da empresa em comento apuradas quando do mgresso com 
Representa^ao junto ao Ministerio Publico Estadual conforme documento datado de 07/04/2021 e, 

agora, como se expoe abaixo:

> Constava da Pagina/site ate 05 de abril preterite 
Centro de Assistencia Psicossocial Colina Serena Ltda;

> Consta atualmente a razao social como sendo: Colina Serena Moradia Assistida Ltda.
> Ate 05/04/2021, data do ingresso da Representagao junto ao

28/01/2020 figurando como

da Empresa como sendo:o nome

MPE, a Clinica Serena
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CNAE teve como Atividadepel a Classificagao Nacional de Atividades Economica - 
Principal, codieo 87.20-4-01 - Atividades de centres de assistencia psicossocial que 
consiste em Assistencia Medica e psicossocial para pessoas com deficiencia ou doenga 
mental, disturbios psiquicos e usuarios de drogas, com alojamento, Centro de 
Assistencia psicossocial, com infraestrutura na qual inclui alimentagao, supervisao,

Atividade Secundaria,acompanhamento psicoldgico e cuidados medicos e 
codieo 87.20-4-99 a Clmica Serena, realiza Atividades de assistencia psicossocial e a 

portadores de disturbios psiquicos, deficiencia mental e dependencia

como

saude a
quimica nao especificada anteriormente.
Consta, aeora, depois da alteracao, o codigo de Atividade Principal 87.11.5.02 ->
Instituicoes de Longa Permanencia para idosos;
Tambem foi acrescido a existente em abril, o codigo de atividade 87.30.1.02 ->
Albergues Assistenciais.
Atividade Principal, codieo 87.20-4-01 ate 05/04/2021, passou, depois, a integrar a 
atividade secundaria, assim como permaneceu nesta classifica^ao o codigo de 
atividade 87.20.4.99.
Ate 05/04/2021 o quadro societario da empresa era composto por: Mauir Lucas de 
Freitas Lima - Socio Administrador; Robson Anjos Ribeiro - Socio e Enmerson 
Rodrigues Saccheto - socio,
Atualmente essa informaqao foi retirada.
Constava ate 05/04/2021 o quadro social da empresa Colina Serena Mauir Lucas de 
Freitas Lima - Socio /Administrador; Robson Anjos Ribeiro - Socio e Enmerson 
Rodrigues Saccheto - socio, ENQUANTO o quadro societario da Clmica Novo 
Horizonte/Ibicarai e composto por: Gildasio Oliveira Campos Neto - socio; Enmerson 
Rodrigues Saccheto - Socio Administrador; Felipe Lucas Gomes Lima 
de Mauir Lucas de Freitas Lima, Socio/Administrador e Robinson Anjos Ribeiro,

>

>
>

- Socio e filho

socio.
> Essas informaqdes ja nao constam do site disponibilizado atraves da internet.

Ministerio Publico Estadual, aEssas altera^oes posteriores ao ingresso da Representagao junto ao 
oitiva de ex empregadas na 72(Setima) COORPIN/ILHEUS, bem assim, a repercussao a nivel regional 
sobre a nomea?ao de assessoras para o gabinete do Vereador Lucas Lima, pagas pelo Erario para 
trabalhar no escritorio da Clmica Colina Serena, como suas empregadas, sao fatos que merecem 
apurados, investigados e instaurado o procedimento adequado pela Camara Municipal de llheus para 
as devidas providencias com base na LOMI e no Regimento Interne desta Casa de Leis.

ser

Pois bem, senhor Presidente, o Requerente Jonatas dos Santos Pereira trabalhou na Clmica Serena no 
periodo de 17/12/2020 a 01/04/2021, quando encaminhou documento ao tambem socio Robinson 

Anjos Ribeiro contendo pedido de Rescisao Indireta pelos motives que passa

• As Clinicas Colina Serena e Novo Horizonte administradas pelo Vereador MAUIR LUCAS 
DE FREITAS LIMA dispunham de urn unico medico psiquiatra, Dr. Enmerson R. 
Sacchetto, tambem integrante do corpo societario que se afastou das suas atividades 
entre meados de Janeiro ate 05/04/2021 - quando do pedido de rescisao indireta do 
Requerente - cujo medico esqueceu receituarios assinados, em branco, que foram

a sumariar:

——1
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utilizados e preenchidos com nomes de medicamentos controlados, principalmente 
pelo Monitor da Clinica de Ibicarai, conhecido por Neto para suprir a falta destes na 
farmacia da clinica, inclusive, constando nomes de alguns funcionarios nesses 
receituarios, fazendo-os passar por pacientes, compelindo-os, com esses receituarios a 
adquirirem os medicamentos na farmacia publica, em favor da Clinica Serena, 
conforme consta de provas anexas em nome de funcionaria e em nome do proprio 
Requerente que optou por nao participar dessa ilicitude, sendo esse urn dos motives

do pedido de rescisao indireta;
• O imovel dispoe de quatro quartos para abrigar, como ate no dia 05/04/2021, 

31(trinta e um) pacientes que distribuidos em beliches, dormem trancados e distantes 
do imovel do dormitorio dos funcionarios. Quer dizer se houver um sinistro na 
madrugada nesse imovel, os funcionarios de plantao nao perceberao, tanto pela 
distancia, quanto pela situa^ao em que se encontram os internes: dopados e 
trancados por fora e ate que se providencie socorro, os prejuizos anunciados, 

inclusive, com probabilidade de obitos, se efetivarao.

• Inexistencia de laudos tecnicos recomendando as internagoes como regra;

• Aceitapao de internapao involuntaria de parte dos pacientes;
• Relates de sequestro e carcere privado de pacientes que ao sentirem-se oprimidos, 

quando conseguem fugir sao "resgatados", castigados, 'dopados e mantidos 

internados contra a vontade;
• Relates de aplicapao de castigos e punipoes mediante agressoes fisicas e verbais contra

os internes;
• Ausencia de funcionarios qualificados para promover a melhoria de qualidade de vida 

e recuperate dos internes, assim como, contratapao tacita de ex paciente para 
atividade de terapeuta, quando se desconhece a sua condi^ao psicologica, 

psiquica e a sua graduate ou especializato na area.

exercer

• Inexistencia de piano terapeutico individualizado;
• Aplicapao de medicapao excessiva recomendada por monitores, nao qualificados, que 

medicato preenchendo receituario assinado em branco esquecido peloprescrevem
psiquiatra que esta afastado das suas atividades desde meados de janeiro ate o dia 
05/04/2021, quando o Requerente encaminhou o seu pedido de rescisao indireta;

• Relatorio suspeito, aparentemente falsificado, digitado para que paciente continue 
internado difere de relatorio feito de proprio punho pela medico;

• Alimentapao inadequada quantitativa e qualitativamente, de baixo teor nutritivo para 
suprir e proteger o organismo dos pacientes dos efeitos colaterais da medicato 
ministrada, principalmente em razao da sua aplicapao excessiva;

• Ha um intercambio mantido entre as clinicas supracitadas, de modo que e normal a

transferencia de pacientes entre elas;
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ADVOCAC1A &CONSULTORIA

0 Vereador MAUIR LUCAS DE FREITAS LIMA e socio administrador das Clmicas supracitadas e como tal 
e responsavel pelas ocorrencias em relagao as suas atividades e funcionamento. Alias, a sua condigao 
de Administrador e afirmada pelo proprio, conforme seu discurso na Camara dos Vereadores de llheus, 
193(decima nona) Sessao Plenaria realizada no dia 20/04/2021, conforme transcrigao do trecho 

abaixo:

..."Inclusive, a minha cllnica nao foi nenhum vereador, nenhum prefeito, 
nenhum promotor ajudar ate hoje, quern paga a conta sou eu. E la tem ate 
paciente que e da tutoria da prefeitura e que a prefeitura nao paga, nao da 
os alimentos ha cinco meses, que nao ta recebendo e eu que pago a conta. 
Tem familias que nao paga ha seis meses por causa da pandemia, e eu quern 
paga a conta".....

;;____j manifestagao conforme transcrigao acima, o vereador MAUIR LUCAS DE FREITAS LIMA revela
nitidamente ser socio da Clmica Serena e o e, portanto, assume a responsabilidade pelas 
irregularidades apontadas e, no caso em foco ele faz urn relate de atos questionaveis assumindo-os 
como base do seu trabalho suscitando duvidas e, em parte, servindo de provas contra sigo, ao se 

manifestar:

Na sua

"... Concluindo: eu, como todos sabem tenho projetos socials ha mais de dez anos. Sem ser 
vereador eu sempre gastei em torno de dez, doze, quinze mil reals mensais beneficiando 
comunidades distritais, comunidades urbanas, projetos socials e tudo mais.

Quern gasta em media dez, doze, quinze mil reais por mes, por ano, em media, tem um gasto de cento 
e vinte, cento e quarenta e quatro, cento e oitenta mil reais por ano, valor expressive para ser 
destinado a titulo de doagoes, portanto, sem retorno, exclusivamente para beneficios de 

comunidades...

"... E Id tem ate paciente que e da tutoria da prefeitura e que a prefeitura nao paga, nao da 
os alimentos hd cinco meses, que nao td recebendo e eu que pago a conta"....

Essa afirmagao o compromete, porquanto, ao ser eleito Vereador, a partir da sua diplomagao Ihe e 
vedado celebrar e manter contrato com o municipio e a partir da sua posse nao pode ser proprietario 

de empresa que goze de favor decorrente de contrato
nela exerga cargo remunerado, sendo causa de perda de mandato, conforme art. 35, inciso I, alinea 

"a/; e inciso II, alinea "a" c/c art. 36, incisos I e II, todos da Lei Organica do Municipio de llheus.

"...Ve se alguem divulgou que jd salvei mais de tres mil vidas de dependentes quimicos? Nao 
e cara que toma um golinho de cerveja nao. E cara que bate na mae e no pai...";

E questionavel essa afirmagao do vereador, posto que, certamente ele nao dispoe de um cadastro dos 
pacientes que foram internados em cada uma das suas duas clinicas, contendo informagoes de tempo 
de internagao de cada paciente, numero de quartos, quantos pacientes por quarto, observando que a 
Clinica Serena dispoe de apenas 04(quatro) quartos onde se amontoam 31(trinta e um) pacientes e no

pessoa juridica de direito publico municipalcom

ou

b i— >in munwi

\
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dia 01/04/2021 dois desses pacientes estavam dormindo em colchoes no chao. No entanto, essa 
manifestapao prova que ele, induvidosamente, administra e esta a par de todas as ocorrencias diarias 

relativas ao funcionamento da sua Ch'nica.

Me se alguem divulgou que eu fiz mais de quinhentos quildmetros de estradas nos ultimas 
anos pro llheus? Que eu fiz mais de duzentas ruas?

Suscitam duvidas essa afirmapao, pois nao e crivel o Vereador ter construido em llheus, em 
quildmetros, uma distancia maior que Ilheus/Salvador.

Considerando que a cidade de llheus tern 1.200 ruas e o interior 408, totalizando 1.608 ruas, ainda 
assim "fazer" mais de duzentas ruas como afirma o Vereador e tambem questionavel. Na verdade 
quando-o vereador construiu mais de quinhentos quildmetros de estrada ele realizou um trabalho de 
governador durante alguns mandates sucessivos e ao “fazer” mais de duzentas ruas ele construiu mais 
que um mesmo prefeito de diversos mandates.

II - DO FUNDAMENTO JURIDICO:

Os informes trazidos pela narrapao fatica tern o objetivo de subsidiar a Comissao e/ou Comissdes 
Permanentes que apreciara(ao) e se posicionara(ao) acerca da conduta do Vereador MAUIR LUCAS DE 
FREITAS LIMA em termos de quebra de decoro parlamentar.

Por cautela o Requerente opta por nao acostar alguns audios, nem videos contendo relates de 
pacientes acerca de espancamentos, ministragao de excesso de medicapao, alimentapao inadequada, 
internamento involuntario, etc., justamente para preserver as suas incolumidades fisicas e psiquicas, 
diante do clima tenso e de medo com os quais convivem diariamente como pacientes dentro da 

clinica.

Entretanto, as receitas medicas expedidas em nomes de funcionarios como se pacientes fossem, com o 
precipuo objetivo de adquirir medicamentos controlados na farmacia publica para suprir o estoque da 
Clinica; as receitas preenchidas, principalmente pelo Monitor conhecido por Neto, gerente da Clinica 
Novo Horizonte sediada em Ibicarai, aproveitando-se da assinatura do medico em receituario em 
branco; a inexistencia de um medico para o devido acompanhamento clinico e psiquiatrico dos 
internos; a inexistencia de uma equipe multidisciplinar e, ainda, o excesso de medicapao ministrada 

aos pacientes para
processamento do presente que tern por objeto apurar e investigar a conduta de MAUIR LUCAS DE 
FREITAS LIMA, enquanto vereador, em pleno exercicio do seu mandate, permitir e/ou participar, por 
apao e/ou por omissao, das irregularidades aqui apontadas e praticadas intramuros, no funcionamento 
das suas Clinicas Colina Serena e Novo Horizonte de Ibicarai.

Tambem e motive bastante para investigar a conduta do vereador a sua confissao manifestada no dia 
20/04/2021, na 193 Sessao realizada na sede da Camara municipal ao afirmar: "... E la tem ate paciente que 
e da tutoria da prefeitura e que a prefeitura ndo paga, nao da os alimentos ha cinco meses, que nao td recebendo 
que pago a conta"....

mante-los sob controle, sao provas suficientes para o recebimento e

e eu
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Ill - DOS PEDIDOS:

LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE ILHEUS

tera Comissoes Permanentes e Especiais com atribuigoes previstas em Lei eArt. 42 - A Camara
Regimento Interno da Casa.no

razao da materia de sua competencia cabe;Paragrafo Unico - As Comissoes Permanentes

IV - receber petigoes, reclamagdes, representagdes ou queixas de qualquer pessoa contra atos 
ou omissoes das autoridades ou entidades publicas;

em

V - solicitor depoimento de qualquer autoridade ou cidadao;

Dentre outras atribuigdes, compete ao Presidente da Camara:Art. 47 -

III - interpreter e fazer cumprir o Regimento Interno;

REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS

Art. 35 - Compete ao Presidente da Camara:

III - interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno;

j) encaminhar os processes e os expedientes as Comissoes permanentes, para parecer, 
controlando-lhes o prazo, e, esgotado este seu pronunciamento, nomear relator "ad hoc" nos

casos previstos neste Regimento.

P EDI DO 1: - FUNDAMENTAQAO JURIDICA:

razao da materia de sua competencia cabe receber 
contra atos ou omissoes das

Considerando que as Comissoes Permanentes em 
peticoes, reclamagoes, representa^oes ou queixa de qualquer pessoa 
autoridades ou entidades publicas, bem como solicitar depoimento de qualquer autoridade ou

Presidente do Legislative Municipal interpretar e fazer cumprir ocidadao, assim como, compete ao 
Regimento Interno e, encaminhar os processes e os expedientes as Comissoes Permanentes para

termos do art. 42, paragrafo unico, incisos IV e V; art. 47, inciso III, todos daParecer, com fulcro nos 
LOMI c/c o art. 35, inciso III e alinea J do Regimento Interno REQUER-SE:
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> Seja o presente encaminhado para apreciapao da Comissao de Etica e Decoro 
Parlamentar mvestigar, apurar e se posicionar sobre a conduta do Vereador MAUIR 
LUCAS DE FREITAS LIMA, na condigao e em pleno exercicio do seu mandato de 
vereador, cotejando-a em relac;ao as irregularidades aqui apontadas como pratica nas 
suas clinicas - Colina Serena e Novo Horizonte(lbicarai);

presente encaminhado a Comissao Permanente de Justiga para exarar o seu
> Seja o

Parecer opinando sob o aspecto legal do pedido;
> Tratando-se de atos que violam frontalmente ao Principio da Dignidade Humana 

razao dos relates de torturas e tratamento desumano e degradante a que sao 
submetidos os pacientes das Clinicas Colina Serena(llheus) e Novo Horizonte(lbicarai),

com base no art. I9,

em

sob a Administraqao do Vereador MAUIR LUCAS DE FREITAS LIMA, 
inciso III c/c art. 59, inciso III da Constituipao Federal seja o presente encaminhado a 
Comissao de Direitos Humanos, para que conjunta ou separadamente as supracitadas 
Comiss6es(Etica e Decoro Parlamentar e Justipa) se manifestem e se posicionem sobre

os pedidos ora formulados;

LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE ILHEUS

Art. 35 - Os Vereadores nao podem:

I - desde a expedigao do Diploma:

Municipio, autarquias, sociedades dea) celebrar e manter contrato com o
economia mista, empresas publicas, fundagdes e empresas concessionarias 
de servigo publico municipal, salvo quando o contrato obedecer a clausulas

uniformes.

II - desde a Posse:

ser proprietaries, controladores ou diretores de empresa que goze de favor, 
decorrente de contrato com pessoa juridica de direito publico municipal ou 
nela exerga fungao remunerada;

a)

Art. 36 - Perde o mandato o Vereador;

I - que infringir quaisquer das proibigoes estabelecidas no artigo anterior;

II - cujo procedimento for declarado incompativel com o decoro parlamentar;

em Lei eA Camara tera Comissoes Permanentes e Especiais com atribuigdes previstasArt. 42 - 
no Regimento Interno da Casa.

Paragrafo Unico - As Comissoes Permanentes em razao da materia de sua competence cabe;

IV - receber petigoes, reclamagoes, representagoes ou queixas de qualquer pessoa contra atos 
omissoes das autoridades ou entidades publicas;ou
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V - solicitor depoimento de qualquer autoridade ou cidadao;

Art. 47 - Dentre outras atribuigoes, compete ao Presidente da Camara:

III - interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno;

REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS

Art. 35 - Compete ao Presidente da Camara:

Hi - interpretar e fazer cumprir o Regimento interno;

j) encaminhar os processes e os expedientes as Comissoes permanentes, para parecer, 
controlando-lhes o prazo, e, esgotado este seu pronunciamento, nomear relator "ad hoc" nos 
casos previstos neste Regimento.

PEDIDO /Vg 02 - FUNDAMENTA^AO JURIDICA:

Considerando que os Vereadores "NAO PODEM desde a expedifao da Diplomacao: celebrar e manter 
contrato com o munidpio(...)", 6 "desde a Posse: ser proprietario que goze de favor decorrente de 
pessoa jundica de direito publico municipal(...)" e embasando-se no discurso do Vereador MAUIR 
LUCAS DE FREITAS LIMA proferido da Mesa Diretora da Camara Municipal de llheus, no dia 
20/04/2021, 19§(decima nona) Sessao, quando afirmou: "...£ la tem ate paciente que e da tutoria da 
prefeitura e que a prefeitura nao paga, nao da os alimentos ha cinco meses, que nao td recebendo e 
eu que pago a conta"..., inquestionavelmente ha na confissao do Vereador prova inequivoca de uma 
rela^ao contratual onerosa entre ele, Socio Administrador da Clinica e o Municipio de llheus, quando 

manifestagdo o verbo pagar para denotar que o municipio esta em debito com a clinica hausa na sua
cinco meses e ele e quern esta pagando a conta, cuja rela^ao e vedada desde a Diploma^ao do 
Empresario como Vereador. Inconteste e indubitavel sao a viola^ao aos termos do art. 35, inciso I, 
alinea "a" e inciso II, alinea "a" da Lei Organica do Municipio de llheus.

Em razao do exposto, com amparo no art. 42, paragrafo unico, incises IV e V e art. 47 da Lei Organica 
do Municipio de llheus c/c art. 35, inciso III e alinea "j" do Regimento Interno dessa Casa de Leis,

REQUER-SE o que se segue:

> Seja o presente encaminhado para aprecia^ao da Comissao de Etica e Decoro 
Parlamentar investigar, apurar e se posicionar sobre a conduta do Vereador MAUIR 
LUCAS DE FREITAS LIMA com base na sua confissao de continuar mantendo pacto ou 
relapao contratual de qualquer natureza entre a sua Clinica, enquanto Empresario e o 
Municipio de llheus, desde a sua diploma^ao como vereador eleito nas eleigoes 
preteritas;

> Seja o presente encaminhado a Comissao Permanente de Justiga para exarar o seu 
Parecer opinando sob o aspecto legal do pedido;
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39 PEDIDO - FUND AMENTA£AO JURIDICA

Art. 42-A Camara tera Comissdes Permanentes e Especiais com atribuigdes previstas em Lei 
e no Regimento Interno da Casa.

Paragrafo Unico - As Comissdes Permanentes em razao da materia de sua competencia cabe;

IV- receber petigdes, reclamagoes, representagoes ou queixas de qualquer pessoa contra atos 
ou omissoes das autoridades ou entidades publicas;

V-solicitor depoimento de qualquer autoridade ou cidadao;

Art. 47 - Dentre outras atribuigdes, compete ao Presidente da Camara:

III - interpreter efazer cumprir o Regimento Interno;

REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS

Art. 35 - Compete ao Presidente da Camara:

III - interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno;

j) encaminhar os processes e os expedientes as Comissdes permanentes, para parecer, 
controlando-lhes o prazo, e, esgotado este seu pronunciamento, nomear relator "ad hoc" nos 
casos previstos neste Regimento.

Que os Pedidos aqui formulados sigam "in totum" ao regramento disposto nos arts. 42, incisos IV e V e 
art. 47 da Lei Organica c/c art. 35, inciso III e alinea "j" do Regimento Interno da Camara Municipal de 
llheus, devendo, portanto, Vossa Excelencia encaminha-los as Comissoes requestadas e estas 
apurando e investigando os fatos mediante a oitiva das partes envolvidas e as provas apresentadas 
opinarem em Pareceres os seus respectivos posicionamentos que deverao ser devolvidos e apreciados 

pelo Plenario que os acolhera ou os rejeitara.

Por fim, reiterando todos os pedidos encimados, entende o Requerente a necessidade de se apurar, 
de se investigar os fatos e no passo a passo, se avan^ar em etapas ate que, se for o caso, o Pedido da 
Perda de Mandate do Vereador ocorra em conformidade com a LOMI e o Regimento Interno, cujas 
regras, nesse sentido e nesse momento, e inoportuna a sua discussao, posto que, como antedito, nao 
se pode requerer perda de mandate, sem antes uma detida apura^ao e investiga^ao dos fatos. Nada se 
comega do fim, ou do meio. No aspecto religiose, por exemplo, e biblica a orienta^ao de Jesus: 
"Ninguem chegara ao Pai, senao por mim", assim como, ninguem tera urn Bom Fim se nao tiver urn 
Bom Principio.

. a.'.IflUMfcaii HWtfTBgfc—UnfmMTl VlllMf"1*'MOaUMBMHiMKMii

Rua Angelica, n« 51, Nelson Costa 
Cidade de Ilheus/Bahia

(73) 36328807 / (73) 98186-0436 / 99142-2451 
reinaldoweber.advi® outlook.com



Por outro lado; entende-se, tambem, que a perda de mandate dependera da apreciagao e votaqao do 
Plenario com base no Parecer da Comissao competente que analisar a materia, cuja votapao devera ter 
como resultado ou o acolhimento ou a rejeigao, nao se admitindo meio termo ou modifica^ao do 
Parecer pelo Plenario, porque se assim for, nao faz sentido a existencia de Comissoes, alem de revelar

uma afronta a sua autonomia.

ao Requerente cabe pedir a investigapao, a apura^ao dos fatos,Quer-se Justiga! Portanto, 
acompanhando-os etapa por etapa ate a perda de mandate, se for o caso, e ao Legislative processar e

materia trata de Quebra de Decoro Parlamentar e tern o seu cabimentojulgar o pedido, porquanto a 
em "normas interna corporis".

Termos em que pede e espera deferimento.

llheus(BA), 12 de maio de 2021.

/
/

Reinaldo Weber Fefrerrq Duane da Luz Santos
advog^p^t 

O A B/B A-aItSB 3
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Rua Angelica, ne 51, Nelson Costa 
Cidade de Ilh4us/Bahia

(73) 36328807 / (73) 98186-0436 / 99142-2451 
reinaldoweber.adv@outlook.com
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OUTORpADOS: Altamira Catarina Ferreira Duarte da Luz Santos, Brasileira, Casada. Advcgada. mscnta na 
OABiBA sob o n° 7.882 e Reinaldo Weber Ferreira Duarte da Luz Santos, Brasileiro, Solteiro. Advogado, 
inSwiito na OAB.'BA sob c n° 41933, srmbes corn endere^o proFissional na Rua Angelica. n° 51 Bairrc Nelson
Costa. Cidade de llheus - UF - Bahia, CEP 45.656-020

naefesiaenie
/tUh+LlU±'Mx,------

PODERES: Pe!o piesente :nst.rumento o outorgante confere ao outergado amplos poderes para c for em geral, 
com clausula "ad-judiciu ot o.'.lra", em qualque; juizo, instancia ou tribunal, podendo propor contra quern de 
direito, as afdes competentes e de‘ende-lo nas conn anas, seguindo umas e outras, ate final decisSo. tsando os 
recursos legais e acompanhando-os, confenndo-lhe ainda, poderes especiais para receber citagao inicial, 
confessar e conhecer a procedencia dapedido, desistir, renunciar ao direito que se funda a agao, transigir. firmar 
cornprornissos ou acordos receber e dar quitapSo, podendo agir em juizo ou fora dele, assim corno 
substabeiecer esta a outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, para agir em conjunto ou separadamente

DECLARAgAD DE HIPOSSUFICIENCIA DE REN DA

O outorgante ainda DECLARA, corn fins de pleitear os BENEFtCIOS DA GRATUIDADE DA 
JUSTiQA, previsto no mciso LXXIV, uo an 5° da Constitui(;5o Federal, c/c paragrafo unico,



1

ANEXOS

COLINA SERENA MORADIA ASSISTIDA LTDA com o CNPJ 36.186.700/0001-60, iniciou as 
atividades em 28/01/2020. A principal atividade dessa empresa e lnstitui?6es de Longa 
Permanencia Para Idosos.

Ver mais »
Razao Social:

COLINA SERENA MORADIA ASSISTIDA LTDA
Nome Fantasia:

COLINA SERENA
Natureza Juridica:

222E Sociedade Empresaria Limitada
CNPJ:

36.186.700/0001-60
Inicio das atividades:

28/01/2020
Tipo:

Matriz
Situa^ao:

Ativa
Atividade principal:

2 Institutes de Longa Permanencia Para Idosos7.11-5-0;
Atividades secundarias:

Atividades de Centres de Assistencia Psicossocial 
Atividades de Assistencia Psicossocial e A Saude A 

Portadores de Disturbios Psiquicos, Deficiencia Mental e Dependencia 
Quimica e Grupos Similares Nao Especificadas Anteriormente

>:• •E:

i ih<

• Os dados exibidos neste site nao requerem autorizagao previa pois sao dados 
pubiicos do cadastre nacional de pessoa juridica obtidos no portal de 
transparencia da Receita Federal.

« Ocultamos capital social de todas as empresas.
• Ocultamos CPF e endere?o detalhado para empresas do

tipo MEI (Microempreendedor individual), pois entendemos que geralmente 
trata-se do local de residencia do empresario e nao o local de trabalho.

Endere^o:
Rodovia Ba 001, 38, LOTE 11 LOTE 37 E 38 LOTE PRAIA DO SUL
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Olivenca - llheus - BA 
CEP 45660-970

Dados de contato:
Telefone: (73) 9850-1886 / (73) 3242-2430 
E-mail: tmenezescontabilidade(a)hotmail.co

iXPesquisa Buscar3

CN PI info CNPJ online gerador Lista de empresas Consulta por 

CNPJ Compartilhar no Facebook

Nova Historia Comunidade Terapeutica LIDA | Clinica Nova Historia -Cnh

Informa^ao principal
21.218.500/0001-74 [ MATRIZ ]__________________
NOVA HISTORIA COMUNIDADE TERAPEUTICA LIDA

CNPJ

Nome da empresa 
Fantasia nome CLINICA NOVA HISTORIA -CNH

2014-10-13Inicio atividade data
Sociedade Empresaria LimitadaNatureza juridica
ATIVA desde 2014-10-13Situa^ao cadastral

Qualificagao do 
responsavel

Socio-Administrador

R$ 60.000,00Capital social
MICRO__________________________ _________________________
Excluido do simples (optantes pelo simples desde 2016-01-01 ate 
2018-12-31) _____________________________ __

Porte da empresa

Opgao pelo simples

NAOOpgao pelo MEI

Endere^o
Rua Santa Luzia, 704 - SAG MIGUEL 
45657-600- ILHEUS - BA
Contatos
[H Telefone(s): (73) 3231-4529 
a Correio eletronico: d-cumminRS(5)uol.com.br

Socios
Data de entrada QualificayaoNomeCod i wo

Socio-Administrador2014-10-13Cpf***165427** Mauir Lucas de Freitas Lima
Socio2014-10-13CPF***326421** Massimo Francesco Giordano 

Cpf***637678** Dulcmeia Mara Neves Gomes Socio2014-10-13
Socio2014-10-13Felipe Lucas Gomes Lima 

Alexandre Silva Pereira
Cpf***552775**

Socio2014-10-13* *CPF***479338
Socio2017-07-11Robson Anjos RibeiroCPF***373717**
Socio2017-07-11Cpf***324385** Gildasio Oliveira Campos Neto 

Cpf***224205**|lwerthon da Silva Barros Socio2017-07-11
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Socio2017-07-11CPF***614425** Fabio Teixeira Souza
Socio2017-07-11Reginaldo Elielson dos SantosCPF***329205**
Socio2017-07-11Ricardo Silva Pereira* * * 116455**
SocioEnmerson Rodrigues Sacchetto 2017-07-11CPF***684138**

Atividades de negocios da empresa

87.20-4-99 - Atividades de assistA^ncia psicossocial e A saA^de a portadores de 
distASrbios psAquicos, deficiA^ncia mental e dependA^ncia quAmica e grupos 
similares nA£o especificadas anteriormente

As atividades de assistencia psicossocial e a saude a portadores de disturbios psiquicos, 
deficiencia mental e dependencia quimica, nao especificadas anteriormente, compreende os 
locais com atendimento medico, alem de alojamento ou interna^ao, sob os cuidados de 
supervisores e services de acompanhamento. Como exemplo, citamos os centres de 
reabilita^ao de dependentes quimicos (com alojamento - por exemplo usuarios de bebidas 
alcoolicas, medicamentos depressivos e drogas pesadas, como cocaina, crack, heroina, entre 
outras). Tambem se enquadram as instituiqoes para incapacitados, isto e, deficientes mentals 
e pacientes com disturbio psiquico.

87.30-1-02 - Albergues assistenciais
correcao / remocao de dados

CENTRO DE ASSISTENCIA E REABILITACAO PSICOSSOCIAL NOVO HORIZONTE LTDA -
CNPJ26716573000100

CNPJ : 26.716.573/0001-00 
Razao Social
CENTRO DE ASSISTENCIA E REABILITACAO PSICOSSOCIAL NOVO HORIZONTE LTDA 
Nome Fantasia
CNH CLINICA NOVO HORIZONTE
Tipo
MATRIZ

Data Abertura : 14/12/2016
Situaqao Cadastral : ATIVA
Data da Situagao Cadastral : 14/12/2016
Capital Social : R$ 30.000
Natureza Juridica
2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 
Empresa MEI : Nao

Logradouro
R BRIGADFIRO EDUARDO GOMES, Numero 120
Complemento : CASA
CEP 45745 000 - Bairro CENTRO
Municipio
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1BICARA1 
Telefone : '3 9815-57 1 /
E-MAIL : lobsQnribeiroCaiclinicanovahi'.twrui com.br

UF : BA

Quadro Societario
MAUIR LUCAS DE FREITAS LIMA - Socio-Administrador
FELIPE LUCAS GOMES LIMA - Socio
ROBSON ANJOS RIBEIRO Socio
GILDASIO OLIVEIRA CAMPOS NETO Socio
ENMERSON RODRIGUES SACCHETTO Socio-Administrador

Atividade Principal
8720499 - Atividades do assistencia psicossocial e a saude a portadores de disturbios psiquicos, 
deficicncia mental o dependencia quimica e grupos similares nao especificadas anteriormente 
Atividades Secundarias 
Data da Consulta: 27/02/2021

Clinica de recupera^ao na BA tern casos confirmados de Covid-19 e moradores 

denunciam que internos circulam sem mascara

Apos a morte de urn icioso pela doentpi a Secretana de Saude de llheus testou 34 pessoas da 
clinica, entre internos e in1 ^ionarios. Desse total, 17 tiveram exame positivo para coronavirus.

Por TV Santa Cruz

22/05/2020 18h29 Atualizado ha 11 meses

coronavirus
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Cases de Covid-19 foram confirmados em uma clmica de recupera^ao para 
dependentes quimicos que fica na praia de Cururupe, em llheus, no sul da Bahia. Os 
moradores da regiao denunciaram ao Ministerio Publico (MP-BA) que os internos e 
funcionarios do local circulam pela area sem o uso de mascara.
Na casa em que funciona uma clinica de recupera^ao ha cerca de tres meses, o 

da doenga foi registrado em urn idoso, que estava interne com
morreu vitima

primeiro caso
problemas de tabagismo. Ele apresentou problemas respiratorios e 
vitima da doenga no inicio do mes.
Logo apos esse caso, a Secretaria de Saude de ilheus testou 34 pessoas da clinica, 

funcionarios. Desse total, 17 tiveram exame positive para oentre internos e 
coronavirus.
"Nos fizemos todos os protocolos sanitarios possiveis, isolamento, separamos os que 
estavam contaminados. Disponibilizamos materiais como alcool em gel, luvas, 
mascaras para esse pessoal. Na verdade, nao uma vez, umas duas vezes. Nos voltamos 
la e retestamos essas pessoas, mas alguns foram detectados positives. Como essa 
clinica nao estava regularizada, nos encaminhamos ao MP e comunicamos a vigilancia 
de saude", explicou o secretario de saude Geral Magela.

ts± L. -

Clinica dc rccupciMvao n
I'oto: Rcprodupao/TY Santa Cm/denuncumt que iniernos circulam scin mascara
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Segundo o diretor da clinica, os primeiros internos diagnosticados ja foram liberados 
da quarentena. Apenas um interno e dois funcionarios positivados no ultimo teste 
estao em isolamento social.
"De 24 pacientes, mais a equipe, nao passa de 30 pessoas, apenas tres [infectados]. 
Ninguem desenvolveu essa doenga que apresentou um quadro grave de sintomas 
dessa doenpa, o que e um alfvio para nos", disse o diretor da clinica Lucas Lima.
Por causa da quantidade de casos, os moradores da regiao ficaram preocupados e 
fizeram a denuncia atraves de um abaixo-assinado.
"0 absurdo do absurdo aconteceu no domingo passado, que um dos internos saiu 
correndo pelas ruas e dois funcionarios sairam tentando capturar esse rapaz, sem 

luva, sem nada", contou o cornerciante Adilson Jose dos Santos.mascara, sem
"Nao podemos concluir que os autores fazem parte dessa clinica, mas so come^aram a 
aparecer [os casos] aqui no nosso bairro, apbs essa clinica se instalar aqui , comentou

tiimicos cm llhcus, na Bahia •olo:de recuperaqao nara depcnder.'.c 
tyaoTV Santa t : u/.

Clr
Re

o os moradores e a prefeituiv: a clinica nao tern autorizayao para funcionar. No 
diretor do centre de recuperayao diz que o tramite de legalizayao so nao foi

Se
ent o, o

do ainda por causa da pandemia.
ayao a documentayao, o contador deu abertura no CNPJ, tern uma razao social, 

a contrato social, deu entrada na documentayao para inscriyao comercial. Nos 
toda pressa para ter o alvara de funcionamento e, devido a essa pandemia, o

con
"Ei
ten
ten
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atenclimento da prefeitura ficou comprometido. Ate o contador tern dificuldade e 
resistencia de ficar indo na prefeitura", completou o diretor.
Sobre a possivel fuga relatada pelo morador, que teria acontecido no ultimo domingo 
(17), o diretor da clinica garantiu que o caso nao era de um interno, mas de urn jovem 
dependente qufmico que mora no baino. Segundo ele, a familia e outro centre de 
tratamento que acompanha ele pediram o auxilio dos profissionais da clinica para 
con rolar o jovem. Ele nao falou sobre a falta do uso de mascaras.
Em nota, o MP-BA informou que esta ciente da situagao em Cururupe e que aguarda 
um relatorio oficial da Vigilancia Epidemiologica sobre os casos de Covid-19 
confirmados na casa de recupera^ao, para, a partir dai, tomar as providencias 
necessarias.
Veja mais noticios do estado no G1 Bahia.

. ILH .IS
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