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Comissão Especial de Inquérito nos termos do artigo 39 e parágrafos da Lei Orgânica do
Município (LOM), para verificação de possíveis fraudes e irregularidades na utilização das
verbas direcionadas ao combate à covid-19. Como dito, há indícios também de que
possivelmente, como forma de destinar os recursos recebidos para o enfrentamento da
pandemia provocada pela Sars Cov-2, para outros fins que não a destinação legal para
tal verba e também considerando que até o presente momento não houve a prestação
de contas por parte da empresa que gerenciou o hospital de campanha no município no
ano de 2020.

- RELATÓRIO FINAL -

I – Do relatório final – Elaboração – Nomeação do Relator Vereador
Anderson Nóbrega para consecução dos trabalhos de relatoria –
Nomeação - Votação por unanimidade de votos -

A princípio, cuida-se registrar que a relatoria dos trabalhos desenvolvidos pela
Comissão Especial de Inquérito - CEI em epígrafe, foi designada, por convenção
de todos os seus membros a este subscritor, Vereador Anderson Nóbrega, nos
termos regimentais, a quem cabe então desenvolver tal atividade, nos termos
legais e regimentais.

II – Da espinha dorsal dos trabalhos desenvolvidos – documentos e
oitiva de testemunhas

O tema objeto desta CEI é baseado em rigoroso tecnicismo e foi necessário a
este relator debruçar-se sobre a matéria fortemente, para que pudesse
entender temas, conceitos, disciplinas legais, e ao final elaborar seu relatório,
baseado no material coligido nos autos da CEI, assim como nas audiências em
que se ouviram testemunhas, cujo conteúdo encontra-se integralmente
disponibilizado a quem manifestar interesse, nos arquivos digitais da Câmara
Municipal, assim como em mídia própria (pen drive) que ficará anexo aos autos
da CEI, para todos os fins.
Tendo em consideração a falta de previsão regimental para contratação de
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auditoria externa e diante da complexidade do tema e dos parcos recursos
disponibilizados, não foi possível analisar todos os documentos acostados nos
autos em tão curto tempo. Dessa forma, dentro dessa perspectiva, este relator
tentou minimamente alcançar os objetivos desta CEI, levando em consideração
que foram apresentados mais de dois mil documentos pelo Executivo solicitados
mediante ofícios próprios.

III – Introdução

No dia 20 de abril de 2021, o Vereador Dr. André Egydio protocolou o
requerimento 033/2021 na Câmara Municipal de Taboão da Serra, visando
apurar “indícios de possíveis fraudes e irregularidades na utilização das verbas
direcionadas ao combate à covid-19. Como dito, há indícios também de que
possivelmente, como forma de destinar os recursos recebidos para o
enfrentamento da pandemia provocada pela Sars Cov-2 para outros fins que
não a destinação legal para tal verba e também considerando que até o
presente momento não houve a prestação de contas por parte da empresa que
gerenciou o hospital de campanha no município no ano de 2020”.

A proposta foi subscrita pelos Vereadores André Egydio, Érica Franquini, Joice
Silva, Anderson Nóbrega, Luzia Aprígio, Celso Rodrigo, Alessandro Olimpio,
Manoel Nezito, Sandro Ayres, Ronaldo Onishi, Marcos Paulo de Oliveira,
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Enfermeio Rodney e Carlos Pereira da Silva, tendo sido aprovada por
unanimidade, definindo-se os membros (ato da presidência nº 10 de 27 de abril
de 2021 – publicado na edição 977 da IOM).

(http://ts.sp.gov.br/sites/default/files/leis-e-normas/imprensa-oficial/IMPRENSA%20OFICIAL%20977_web.pdf

No dia 05 de maio de 2021, a Comissão indicou o Relator, que apresentou o
Plano de Trabalho, definindo as ações que deveriam ser adotadas visando
alcançar os objetivos da investigação.
Todos os servidores convocados participaram dos trabalhos, assim como a
maioria das autoridades e agentes públicos convidados ou convocados,
deixando de comparecer o Sr. Takashi Siguino, ex- Secretário de Administração,
responsável pelas licitações e contratos, o que causou certo prejuízo aos
trabalhos, já que estava à frente de decisões importantes relacionadas a
despesas decorrentes da situação de emergência ocasionada pela pandemia.

IV – Contexto histórico: início da pandemia

Em meados de janeiro de 2020, as autoridades chinesas alertaram a OMS que
haviam identificado um novo tipo de corona vírus que estava afetando seres
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humanos, causando pneumonia e mortes. Em fevereiro de 2020, o vírus passou
a ser chamado de SARS-COV 2, responsável por causar a doença COVID 19. Em
11 de março de 2020, a OMS caracterizou a nova doença como uma pandemia
– significando surto em vários países do mundo
(https://www.paho.org/pt/covid19/historico-da-pandemia-covid-19). A essa
altura, São Paulo já havia confirmado o primeiro caso da doença, em
26/02/2020 (https://www.unasus.gov.br/noticia/coronavirus-brasil-confirma-
primeiro-caso-da-doenca).

A Europa foi considerada o centro ativo da Covid-19 pela OMS em 13 de março
de 2020. Em 14 de março, a Espanha decretou lockdown. Neste período, os
casos na Europa dobravam em períodos de 2 a 4 dias.
No primeiro dia de abril, o Secretário-geral das Nações Unidas, António
Guterres, afirmou que a crise do novo coronavírus seria o maior desafio
humano desde a Segunda Guerra Mundial.
Nesse mesmo período, o número de casos confirmados no mundo ultrapassava
um milhão de pessoas, e o número de mortes era de 50 mil. Faltavam EPIs
para os profissionais de saúde e ventiladores para os pacientes graves em UTI’s
de muitos países. Em 11 de abril, os Estados Unidos se tornaram o novo
epicentro da pandemia no planeta.
Em meados de abril, já eram dois milhões de casos, em panorama altamente
nebuloso dadas as enormes diferenças de testagem e notificação entre os
países. Neste mesmo mês, a OMS indicaria a testagem em massa nos estados
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nacionais para mapear a real extensão da Covid-19 no mundo.
Em maio de 2020, a Covid-19 tornou-se a maior causa mortis no Brasil.
Em junho de 2020, a OMS indicou o uso massivo de máscaras caseiras em
escala global como medida abrangente de controle de transmissão da doença.
Esse foi o início de tudo, as vacinas, infelizmente, só começaram a ser aplicadas
no Brasil em janeiro de 2021, e algumas decisões equivocadas, caso não
tivessem sido tomadas, poderiam ter salvado muitas vidas.

V – Medidas iniciais adotadas nas esferas de Governo no Brasil

A partir de março de 2020, o Ministério da Saúde passa a divulgar
regulamentos com critérios para enfrentamento do surto, além disso, determina
o início da liberação de recursos para Estados e Municípios organizarem seus
planos de contingência (https://www.gov.br/saude/pt-
br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/recomendacoes).

O Estado de SP, em 26/02/2020, cria o Centro de Contingência do Coronavírus,
presidido na ocasião pelo infectologista David Everson Uip
(https://www.saude.sp.gov.br/resources/ccd/homepage/covid-
19/versao_final_finalplano_de_contigencia_03_04_rev_3.pdf).

Em Taboão da Serra, nessa linha, foram editados inicialmente dois decretos, o
de número 59, de 16 de março de 2020 e, posteriormente, o de número 68, de
21 de março de 2020 (https://leismunicipais.com.br/a/sp/t/taboao-da-
serra/decreto/2020/6/68/decreto-n-68-2020-declara-o-reconhecimento-do-
estado-de-calamidade-publica-no-municipio-de-taboao-da-serra-e-dispoe-sobre-
medidas-de-enfrentamento-da-pandemia-provocada-pelo-coronavirus-covid-19-
e-da-outras-providencias) e (https://leismunicipais.com.br/a/sp/t/taboao-da-
serra/decreto/2020/5/59/decreto-n-59-2020-declara-situacao-de-emergencia-
em-saude-publica-no-municipio-de-taboao-da-serra-e-dispoe-sobre-medidas-de-
enfrentamento-da-pandemia-provocada-pelo-coronavirus-covid-19-e-da-outra-
providencias).

Estrada São Francisco, 2013 – CEP 06765-000 – Parque Taboão– Taboão da Serra – SP – Fone/Fax: 4788-9300.
Visite o site da Câmara – http://www.camarataboao.sp.gov.br

5

nacionais para mapear a real extensão da Covid-19 no mundo.
Em maio de 2020, a Covid-19 tornou-se a maior causa mortis no Brasil.
Em junho de 2020, a OMS indicou o uso massivo de máscaras caseiras em
escala global como medida abrangente de controle de transmissão da doença.
Esse foi o início de tudo, as vacinas, infelizmente, só começaram a ser aplicadas
no Brasil em janeiro de 2021, e algumas decisões equivocadas, caso não
tivessem sido tomadas, poderiam ter salvado muitas vidas.

V – Medidas iniciais adotadas nas esferas de Governo no Brasil

A partir de março de 2020, o Ministério da Saúde passa a divulgar
regulamentos com critérios para enfrentamento do surto, além disso, determina
o início da liberação de recursos para Estados e Municípios organizarem seus
planos de contingência (https://www.gov.br/saude/pt-
br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/recomendacoes).

O Estado de SP, em 26/02/2020, cria o Centro de Contingência do Coronavírus,
presidido na ocasião pelo infectologista David Everson Uip
(https://www.saude.sp.gov.br/resources/ccd/homepage/covid-
19/versao_final_finalplano_de_contigencia_03_04_rev_3.pdf).

Em Taboão da Serra, nessa linha, foram editados inicialmente dois decretos, o
de número 59, de 16 de março de 2020 e, posteriormente, o de número 68, de
21 de março de 2020 (https://leismunicipais.com.br/a/sp/t/taboao-da-
serra/decreto/2020/6/68/decreto-n-68-2020-declara-o-reconhecimento-do-
estado-de-calamidade-publica-no-municipio-de-taboao-da-serra-e-dispoe-sobre-
medidas-de-enfrentamento-da-pandemia-provocada-pelo-coronavirus-covid-19-
e-da-outras-providencias) e (https://leismunicipais.com.br/a/sp/t/taboao-da-
serra/decreto/2020/5/59/decreto-n-59-2020-declara-situacao-de-emergencia-
em-saude-publica-no-municipio-de-taboao-da-serra-e-dispoe-sobre-medidas-de-
enfrentamento-da-pandemia-provocada-pelo-coronavirus-covid-19-e-da-outra-
providencias).

Estrada São Francisco, 2013 – CEP 06765-000 – Parque Taboão– Taboão da Serra – SP – Fone/Fax: 4788-9300.
Visite o site da Câmara – http://www.camarataboao.sp.gov.br

5

nacionais para mapear a real extensão da Covid-19 no mundo.
Em maio de 2020, a Covid-19 tornou-se a maior causa mortis no Brasil.
Em junho de 2020, a OMS indicou o uso massivo de máscaras caseiras em
escala global como medida abrangente de controle de transmissão da doença.
Esse foi o início de tudo, as vacinas, infelizmente, só começaram a ser aplicadas
no Brasil em janeiro de 2021, e algumas decisões equivocadas, caso não
tivessem sido tomadas, poderiam ter salvado muitas vidas.

V – Medidas iniciais adotadas nas esferas de Governo no Brasil

A partir de março de 2020, o Ministério da Saúde passa a divulgar
regulamentos com critérios para enfrentamento do surto, além disso, determina
o início da liberação de recursos para Estados e Municípios organizarem seus
planos de contingência (https://www.gov.br/saude/pt-
br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/recomendacoes).

O Estado de SP, em 26/02/2020, cria o Centro de Contingência do Coronavírus,
presidido na ocasião pelo infectologista David Everson Uip
(https://www.saude.sp.gov.br/resources/ccd/homepage/covid-
19/versao_final_finalplano_de_contigencia_03_04_rev_3.pdf).

Em Taboão da Serra, nessa linha, foram editados inicialmente dois decretos, o
de número 59, de 16 de março de 2020 e, posteriormente, o de número 68, de
21 de março de 2020 (https://leismunicipais.com.br/a/sp/t/taboao-da-
serra/decreto/2020/6/68/decreto-n-68-2020-declara-o-reconhecimento-do-
estado-de-calamidade-publica-no-municipio-de-taboao-da-serra-e-dispoe-sobre-
medidas-de-enfrentamento-da-pandemia-provocada-pelo-coronavirus-covid-19-
e-da-outras-providencias) e (https://leismunicipais.com.br/a/sp/t/taboao-da-
serra/decreto/2020/5/59/decreto-n-59-2020-declara-situacao-de-emergencia-
em-saude-publica-no-municipio-de-taboao-da-serra-e-dispoe-sobre-medidas-de-
enfrentamento-da-pandemia-provocada-pelo-coronavirus-covid-19-e-da-outra-
providencias).

http://www.camarataboao.sp.gov.br
www.gov.br/saude/pt-
www.saude.sp.gov.br/resources/ccd/homepage/covid-
http://www.camarataboao.sp.gov.br
www.gov.br/saude/pt-
www.saude.sp.gov.br/resources/ccd/homepage/covid-
http://www.camarataboao.sp.gov.br
www.gov.br/saude/pt-
www.saude.sp.gov.br/resources/ccd/homepage/covid-


Estrada São Francisco, 2013 – CEP 06765-000 – Parque Taboão– Taboão da Serra – SP – Fone/Fax: 4788-9300.
Visite o site da Câmara – http://www.camarataboao.sp.gov.br

6Estrada São Francisco, 2013 – CEP 06765-000 – Parque Taboão– Taboão da Serra – SP – Fone/Fax: 4788-9300.
Visite o site da Câmara – http://www.camarataboao.sp.gov.br

6Estrada São Francisco, 2013 – CEP 06765-000 – Parque Taboão– Taboão da Serra – SP – Fone/Fax: 4788-9300.
Visite o site da Câmara – http://www.camarataboao.sp.gov.br

6

http://www.camarataboao.sp.gov.br
http://www.camarataboao.sp.gov.br
http://www.camarataboao.sp.gov.br


Estrada São Francisco, 2013 – CEP 06765-000 – Parque Taboão– Taboão da Serra – SP – Fone/Fax: 4788-9300.
Visite o site da Câmara – http://www.camarataboao.sp.gov.br

7Estrada São Francisco, 2013 – CEP 06765-000 – Parque Taboão– Taboão da Serra – SP – Fone/Fax: 4788-9300.
Visite o site da Câmara – http://www.camarataboao.sp.gov.br

7Estrada São Francisco, 2013 – CEP 06765-000 – Parque Taboão– Taboão da Serra – SP – Fone/Fax: 4788-9300.
Visite o site da Câmara – http://www.camarataboao.sp.gov.br

7

http://www.camarataboao.sp.gov.br
http://www.camarataboao.sp.gov.br
http://www.camarataboao.sp.gov.br


Estrada São Francisco, 2013 – CEP 06765-000 – Parque Taboão– Taboão da Serra – SP – Fone/Fax: 4788-9300.
Visite o site da Câmara – http://www.camarataboao.sp.gov.br

8Estrada São Francisco, 2013 – CEP 06765-000 – Parque Taboão– Taboão da Serra – SP – Fone/Fax: 4788-9300.
Visite o site da Câmara – http://www.camarataboao.sp.gov.br

8Estrada São Francisco, 2013 – CEP 06765-000 – Parque Taboão– Taboão da Serra – SP – Fone/Fax: 4788-9300.
Visite o site da Câmara – http://www.camarataboao.sp.gov.br

8

http://www.camarataboao.sp.gov.br
http://www.camarataboao.sp.gov.br
http://www.camarataboao.sp.gov.br


Estrada São Francisco, 2013 – CEP 06765-000 – Parque Taboão– Taboão da Serra – SP – Fone/Fax: 4788-9300.
Visite o site da Câmara – http://www.camarataboao.sp.gov.br

9Estrada São Francisco, 2013 – CEP 06765-000 – Parque Taboão– Taboão da Serra – SP – Fone/Fax: 4788-9300.
Visite o site da Câmara – http://www.camarataboao.sp.gov.br

9Estrada São Francisco, 2013 – CEP 06765-000 – Parque Taboão– Taboão da Serra – SP – Fone/Fax: 4788-9300.
Visite o site da Câmara – http://www.camarataboao.sp.gov.br

9

http://www.camarataboao.sp.gov.br
http://www.camarataboao.sp.gov.br
http://www.camarataboao.sp.gov.br


Estrada São Francisco, 2013 – CEP 06765-000 – Parque Taboão– Taboão da Serra – SP – Fone/Fax: 4788-9300.
Visite o site da Câmara – http://www.camarataboao.sp.gov.br

10

VII –Marcos legais

 OMS. Regulamento Sanitário Internacional – RSI de 2005.
• Portaria de Consolidação Nº 04, anexo V, capítulo I, seção I.
• Capítulo IV, Seção I, Artigo 15 da Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990.
• Decreto nº 7.616 de 17 de novembro de 2011 que dispõe sobre a declaração
de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN.
• Portaria nº 3.252 de 22 de dezembro de 2009. DOU-245 pg-65-69, seção 1
de 23.12.09 - Aprova as diretrizes para execução e financiamento das ações de
Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá
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outras providências.
Resolução SS 13 de 29/01/2019. Nº 20-DOE- Seção1-p.50. Institui o Centro de
Operações de emergências em Saúde Pública Estadual (COE-SP) da Secretaria
de Estado da Saúde de São Paulo.
• Portaria n. 188 de 3 de fevereiro de 2020. Declara emergência em Saúde
publica de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana
pelo novo coronavíirus (2019-nCoV);
• Lei n. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020. Dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.
• Resolução SS-26, de 13-3-2020. Designa os representantes do Centro de
Operações de Emergências em Saúde Pública Estadual – COE-SP.
• Resolução SS-27, de 13-3-2020. Dispõe sobre o Centro de Operações do
Coronavírus e dá providencias correlatas.
• Resolução SS-42, de 30-3-2020, que estabelece a obrigatoriedade, a todos os
hospitais públicos e privados do Estado de São Paulo, de envio de dados,
diariamente, referentes aos casos suspeitos e confirmados de COVID-19 (Novo
Coronavírus), e dá providências correlatas;

VIII - Da pandemia em Taboão da Serra

Por fazer parte da região metropolitana, Taboão da Serra foi afetada
diretamente pela pandemia, uma vez que São Paulo foi o epicentro dos casos
no Brasil.
Conforme depoimento do Secretário de Finanças do período para a CEI, no dia
12 de maio de 2021, Sr. Adelço Buher, Taboão da Serra recebeu 32 milhões só
do Governo Federal para auxiliar nas medidas de combate aos efeitos da
pandemia no ano de 2020
(https://www.youtube.com/watch?v=DzhOQ7OgNwQ), sendo que a utilização
dessa verba acabou amparando a instalação desta CEI. O fato é que foram
enviados para o combate à pandemia no Município cerca de 52 milhões de
reais, sendo 32 milhões do auxílio instituído pela LC 173/2020, mais 20 milhões
com receita vinculada diretamente ao combate à Covid, sem mencionar os mais
de 30 milhões do patronal da previdência dos servidores efetivos, que deixaram
de ser recolhidos.
Nesse passo, levando em consideração o histórico acima realizado, os gestores
já podiam, dentro das diretrizes publicadas pelo Ministério da Saúde, tomar
medidas de prevenção ao avanço da doença nas cidades.
Nessa linha, em abril de 2020, o Prefeito de Taboão da Serra, concedeu
entrevista coletiva falando sobre as ações que determinou para enfrentar o
surto. A essa altura, Taboão já contava 150 casos confirmados e 18 mortes.
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Nessa coletiva, (disponibilizada em
https://www.youtube.com/watch?v=cPihnlBy58g), o Prefeito demonstra
conhecer a realidade sócio-economica de Taboão da Serra, a situação precária
da imposição da quarentena na periferia, onde as casas são construídas de
forma irregular, sem distanciamento, e cujas famílias vivem em cômodos
apertados e sem ventilação adequada. O mandatário também demonstra
preocupação com a economia e a crise que se seguiria.
No entanto, apesar disso, ele optou por fazer a “desinfecção de ruas”,
“principalmente nas periferias”, medida em que se despendeu montante
financeiro substancial, em detrimento de ações que efetivamente reduziriam a
transmissão, como, por exemplo distribuição de alimentos e/ou ajuda financeira
para que as famílias pudessem praticar o isolamento social.
Na coletiva, Fernando Fernandes chega a perguntar ao jornalista: o que eu
posso fazer se a pessoa não usa máscara em ônibus?
Ora, ele poderia informar, disponibilizar equipes para educar a população a
respeito de uma medida recomendada por OMS, ANVISA, COE-SP, mas ele
preferiu dizer que não há como mudar a cultura da população, se esquivando
de seu dever.
É verdade que os especialistas, naqueles meses iniciais, não conseguiam
responder a todas as questões trazidas pela doença, por isso mesmo era
primordial que os agentes políticos seguissem os parâmetros determinados
pelos comitês científicos no dispêndio do dinheiro público.
Veja que, em 04 de abril de 2020, a Diretoria Técnica do Centro de Vigilância
Sanitária já havia expedido e publicado orientações a respeito de limpeza e
desinfecção de espaços públicos para prevenir riscos associados à Covid-19
(http://www.cvs.saude.sp.gov.br/zip/COMUNICADO%20CVS-SAMA%2010-
2020.pdf).
O comunicado CVS-SAMA n° 10, de 03/04/2020, deixa claro que:

“até evidências em contrário, a eficiência do
jateamento de água em solução desinfetante de
modo difuso nos logradouros públicos urbanos para
controle do coronavírus não é preconizado como
medida profilática pelos organismos internacionais
de saúde ou de meio ambiente”.

E acrescenta:

“Em espaços públicos abertos, razoavelmente
cobertos pelos serviços de limpeza urbana, a
insolação e a ventilação naturais tendem a reduzir a
carga viral no ambiente e minimizar riscos da
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controle do coronavírus não é preconizado como
medida profilática pelos organismos internacionais
de saúde ou de meio ambiente”.

E acrescenta:

“Em espaços públicos abertos, razoavelmente
cobertos pelos serviços de limpeza urbana, a
insolação e a ventilação naturais tendem a reduzir a
carga viral no ambiente e minimizar riscos da
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exposição humana ao coronavírus e outros
patógenos”.

E ainda conclui:

“Assim, a aplicação de modo difuso de solução
desinfetante nos espaços públicos em geral não é
recomendada para prevenir a Covid-19, sendo
aconselhável direcionar esforços e recursos em
ações já consolidadas de limpeza urbana”.

Além disso, o órgão estadual citado, que tem a atribuição de estabelecer
referências para prevenir riscos à saúde da população e orientar as instâncias
regionais e municipais do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária (Sevisa),
alerta:

“Além dos aspectos acima considerados, a prática da
desinfecção urbana de modo difuso no espaço
urbano pode ocasionar riscos aos trabalhadores e à
população em geral, dependendo da concentração
do agente desinfetante, dos modos de aplicação e
dos cuidados de isolamento das áreas
contempladas”.

“O hipoclorito de sódio, assim como outros
desinfetantes, é um agente químico perigoso à
saúde se utilizado em concentrações inadequadas ou
de modo diverso do preconizado nas normas de
segurança”.

“O produto é um potente oxidante, capaz de gerar
gases tóxicos e causar danos à saúde – ainda mais
se misturado com outros compostos –, como
irritações e queimaduras na pele, olhos e sistema
respiratório. Seu uso requer medidas de segurança
para o aplicador e cuidados para não expor as
pessoas porventura presentes nas imediações da
área sujeitas ao procedimento”.

Vale observar o documento extraído do site:
http://www.cvs.saude.sp.gov.br/legis.asp?nm_codigo=1&lg_compl=CV
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Verifica-se, que o Prefeito da época optou por uma política pública ineficaz,
quando poderia ter efetivamente realizado algo mais concreto no combate à
disseminação do vírus e seus efeitos na população, como, por exemplo, a
aquisição de equipamentos para que Taboão pudesse ter leitos de UTI, e evitar
a morte de 11 cidadãos tabonanenses, em março de 2021, auge do segundo
pico, por falta de vagas nas UTI´s oferecidas pelo Estado de SP.
Corrobora essa conclusão, o depoimento à CEI, em 1º de setembro de 2021,
da Dra. Raquel Zacainer, Secretária de Saúde em 2020, quando ela explica que
Taboão tinha apenas leitos com suporte ventilatório, o que é diferente de um
leito de UTI propriamente dito, que tem, além de equipamentos de
hemodiálise, suporte neurológico
(https://www.youtube.com/watch?v=GoLFyMoymK8). Na entrevista de abril de
2020, citada acima, a própria Secretária de Saúde afirma que Taboão já tinha
respiradores adquiridos ao longo da gestão. Então, por que não adquiriram os
equipamentos restantes para que a cidade tivesse efetivamente UTI´s? Ao
invés disso gastaram quantia vultosa em lavagem de rua.
Note que a desinfecção de ruas estava sob o comando da Secretaria de
Manutenção (http://www.ts.sp.gov.br/imprensa/noticias/contra-o-coronavirus-
secretaria-de-manutencao-comeca-lavagem-e-desinfeccao-de-vias-publicas/),
cujo Secretário, Daniel Bogalho, acabou sendo indicado pelo Prefeito Fernando
Fernandes como candidato à sucessão no pleito majoritário
(https://www.jornalnanet.com.br/mobile/noticias/22228/engenheiro-daniel-
deixa-secretaria-de-manutencao-para-disputar-prefeitura-de-taboao-nas-
eleicoes-municipais) e (https://taboaoemfoco.com.br/daniel-deixa-a-secretaria-
de-manutencao-para-disputar-eleicao-educacao-e-planejamento-tem-
mudancas/).
Nessa linha, o próprio Sr. Daniel Bogalho, no dia 1º de dezembro de 2021, em
depoimento à CEI, ratifica que os trabalhos de desinfecção de ruas tiveram
início em 15 de abril de 2020, e foi comandado por ele, na posição de
Secretário de Manutenção (https://www.youtube.com/watch?v=4-ADlxqlW_k).
Note que o Comunicado SVS – SAMA foi publicado em 04 de abril de 2020, fato
que deveria ter sido, no mínimo, objeto de discussão pelo Prefeito e a equipe
formada para o combate à pandemia.
Quanto a postura do Secretário na desinfecção de ruas, já existe Inquérito Civil
aberto pelo Ministério Público para investigar as ações do Secretário de
Manutenção, à época
(https://sismpconsultapublica.mpsp.mp.br/Detalhe/140452000178420201), por
isso mesmo não sugiro seu indiciamento nesta seara.
Todavia, recomendo que o processo completo da CEI seja encaminhado ao
Ministério Público para que verifique também a responsabilidade tanto do Chefe
do Executivo, como dos Secretários de Saúde e Administração na atuação
frente à pandemia
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IX – O que poderia ter sido realizado

A decisão de lavar ruas no início da pandemia fez com que o Município
utilizasse recursos próprios em uma ação já considerada ineficaz para o
combate ao vírus, ao invés de focar em medidas eficientes, como: aumento da
frota de ônibus para impedir aglomeração, fiscalização da limpeza dos coletivos,
informação adequada e eficaz à população sobre as formas de prevenção da
infecção por coronavírus, distribuir ajuda financeira para que a população
carente e os autônomos, ambulantes, pudessem manter o isolamento social,
distribuição de cestas básicas a todos os necessitados, enfim, realizar atos
condizentes com as restrições impostas nos Decretos Municipais 59 e 68 de
2020 e abalizar suas ações nas informações técnicas dos órgãos competentes,
conforme demonstrado no tópico anterior.

X – Da prestação de Contas

Foram coligidos mais de dois mil documentos pela Comissão, sendo impossível,
sem uma auditoria externa, verificar cada uma das notas para afirmar a higidez
da prestação de contas.
Fato é que as testemunhas e convidados ouvidos foram unânimes em afirmar
que a empresa que gerenciou o hospital de campanha prestava contas, porém
os órgãos criados para fiscalizar não atuaram devidamente durante a pandemia,
como o Conselho de Saúde.

XI – Do uso dos valores encaminhados pela União e pelo Estado para o
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Do encaminhamento deste relatório – Tomada de condutas -

Bem assim, após análise dos elementos trazidos a esta CEI, este relator conclui
seu posicionamento no seguinte sentido:

1 – Encaminhamento do presente relatório ao Ministério Público, para apurar
possível omissão no preparo do sistema público de saúde, visando a criação de
UTI´s em Taboão da Serra, que poderiam ter evitado as 11 mortes ocorridas
por falta de vagas nas UTI´s do Estado de SP em março de 2021.

2 – Encaminhamento ao Ministério Público, para verificação de possível
desvio de finalidade na utilização de recursos para lavagem de ruas, diante da
ausência de efetividade da medida.

3 – Encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado e da União para verificar
possíveis desvios na destinação das verbas Federal e Estadual recebidas pelo
Município para o combate à Pandemia.

4- Encaminhamento dos autos da CEI à promotoria responsável pelo IC
14.0452.0001784/2020-1

4- Sugiro, por fim, que seja aberta CEI específica para analisar a prestação de
contas da SPDM nos gastos com o hospital de campanha.

É o relatório.

Taboão da Serra, 10 de dezembro de 2021.

Anderson Nóbrega
Vereador - Relator
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