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EXCELENTÍSSIMO

SENHOR

DOUTOR

PROMOTOR

DE

JUSTIÇA

CURADOR DOS DIREITOS DE CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE SÃO
CAETANO DO SUL – SÃO PAULO.

ASSOCIAÇÃO

DOS

AMIGOS

DA

SAÚDE

EMÍLIA

ALFREDO MANGANOTTI, pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.786.915/0001-13, com estatuto de
constituição devidamente registrado no 2º Cartório de Registro Civil das
Pessoas Jurídicas de São Caetano do Sul/SP., sob o nº 25.083 (doc.01),
representada, conforme alteração estatutária sob nº 24.415 (doc.02), pelo
sócio presidente EDER XAVIER, brasileiro, divorciado, advogado inscrito na
Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/SP sob o nº 92.729, com escritório
na Rua Amazonas, nº 363, conj. 42, Centro, São Caetano do Sul/SP, vem
perante Vossa Excelência, expor fatos que poderão resultar na instauração
de inquérito civil visando apurar responsabilidades por lesividade ao erário
público municipal bem como improbidade administrativa de seus agentes,
ensejando posterior ação civil pública e ação popular para recomposição dos
danos, haja vista atos que a princípio denotam malversação da gestão
administração do Dr. José Jaime Tavares Soares Junior, na extinta Autarquia
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Municipal denominada Instituto de Previdência e Assistência Social Municipal
– IPASM (Lei Municipal nº 4325/2005 – doc.03).

No início do ano de 2005, o jornal Diário do Grande ABC
publicou

algumas

reportagens

(em

anexo)

sobre

uma

série

de

irregularidades praticadas por seu ex-presidente, que possivelmente podem
ensejar atos de improbidade administrativa por má gestão administrativa e
ofensa direta a preceitos constitucionais.

Com desideratos duvidosos, o Sr. Prefeito, José Auricchio
Júnior, enviou na sessão legislativa da comarca, um projeto de lei para a
extinção da referida autarquia. O projeto deu origem a Lei Municipal nº
4.325/05 que extinguiu as atividades daquela autarquia.

Após muita insistência por parte do Requerente, seja
através de procedimentos na esfera administrativa, seja através da tutela
jurisdicional, obteve, este, acesso aos documentos que embasaram a
famigerada lei de extinção do referido instituto. A análise destes documentos
apontam

possíveis

irregularidades

praticadas

pelo

ex-presidente

da

autarquia, que vem a corroborar as denúncias jornalísticas, tais como dupla
jornada de trabalho, aumento e reclassificação de cargos e empregos
públicos, criação de cargos extintos por lei, e outros, em total afronta a
normas legais e constitucionais.

Há processos em tramitação nesta comarca com o fito de
restabelecer os contratos e convênios médicos oferecidos pela autarquia,
bem como garantir a manutenção dos bens móveis e imóveis dos
verdadeiros proprietários. Todavia, esta representação se presta a informar
ao digno representante do Ministério Público local os indícios de lesividade
ao erário público municipal praticado pelo ex-presidente Dr. José Jaime
Tavares Júnior, através dos documentos aqui acostados. Ressalta-se que o
cargo de presidente da autarquia é cargo de exclusiva confiança do Prefeito
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Municipal e este indicou para tal mister o ex-presidente Dr. José Jaime
Tavares Soares Júnior.

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência a juntada
dos anexos documentos, bem como o recebimento e apreciação da presente
REPRESENTAÇÃO para eventual instauração de Inquérito Civil Público ou até
mesmo tomada de medidas que o caso requer, visando a apuração
administrativa, civil e criminal de todos os fatos apontados, além do devido
ressarcimento do erário público municipal para que as finalidades sociais,
constitucionais e legais possam ser asseguradas como direitos inalienáveis
da cidadania sem prejuízo das sanções penais decorrentes.

Nestes termos,

Pede deferimento.

São Caetano do Sul, 21 de março de 2006.

EDER XAVIER
Presidente da Associação dos Amigos da Saúde Emília Alfredo Manganotti

