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TERMO DE DELIBERAÇÃO: 

Considerando o resultado da votação em Plenário na 11' Sessão Ordinária, 
do 1° Ano, da 18. Legislatura realizada em 12.04.2021, quando foi REJEITADO o PARECER 
exarado por esta Comissão Processante PELO ARQUIVAMENTO DA DENÚNCIA, o que 
pela MAIORIA dos votos dos Senhores Vereadores, declaramos aberta a fase de instrução do 
processo. 

Dracena, 13 de abril de 2021. 

PELA OMISSÃO PROCESSAFE: 

C LIO ANTO O FERREG — Presidente 

VICTOR SI A ALMEIDA P — Relator 

470 
ADO,' RODRIGO CASTIL S - Membro 



1 — A partir de que datas serão contados os 90 dias de que esta comissão dispõe para concluir o processo? 
2 — Explicações e detalhamentos sobre os atos, as diligencias e audiências a serem realizados pela comissão, dentro dos ritos legais, especialmente em razão da pandemia que enfrentamos. 
3 - Quem poderá ou deverá participar efetivamente das 

4 — De que forma elas devem ser realizadas 
5 — Ouvida, a denunciada pode indicar testemunhas para a sua 

6 — 0 denunciado deve ser intimado de todos os atos do processo e formular perguntas e reperguntas, nos termos do inciso IV, assim, na prática, como sugere procedermos em ralação a essas medidas? 
7 — Em que ordem devem ser ouvidos: denunciante, denunciada, testemunhas de acusação e testemunhas defesa? 
8 - 0 denunciante pode participar das oitivas? Participando, pode 

9 — Concluida a instrução, como deve proceder a Comissão em ralação As razões escritas da denunciada? Quantos dias deve ser concedido, para tanto? 10 — As audiências para a oitiva de testemunhas podem ser realizadas, no caso do denunciado não estar presente e nem seu defensor? 
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A Assessoria Jurídica da Casa 
Sra. Natalia Paludetto Gesteiro da Palma, 

Tendo sido aprovado o prosseguimento da Comissão Processante (CP01) em desfavor da vereadora Sara dos Santos Scarabelli Souza, por "Quebra de Decoro Parlamentar", SOLICITAMOS de Vossa Senhoria parecer sobre os procedimentos a seguir por esta comissão, de acordo com a legislação pertinente, e orientações quanto as seguintes questões: 

audiências? 

defesa? 

formular perguntas? 

Dracena, 13 de abril de 2021. 

é lo ntomo erreg 
Presidente - Vereador - PV 

4 01) (1 4° 4°4
Victor ilva Almeida Palhares 

Rel - Vereador - PP 

Rodrigo Castilli4 j5 
Membro - Vereador - PSDB 
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Ata da 1a (primeira) Reunião realizada pelos membros da Comissão 
Processante 001/2021, após deliberação em Plenário para o 
prosseguimento da Comissão Processante. 

Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um (13/04/2021), 
nesta cidade de Dracena, sede do Município e Comarca do mesmo nome, Estado 
de São Paulo, na Sala de Reuniões "Ulisses Guimarães" do edificio da Camara 
Municipal, em sua sede na Rua Princesa Isabel, 1635, As 10h3Omin, os membros 
da Comissão Célio Antonio Ferregutti — presidente, Victor Silva Palhares, 
relator, e Rodrigo Castilho Soares, se reuniram para deliberar sobre os trabalhos 
da Comissão Processante, por quebra de decoro parlamentar em desfavor da 
vereadora Sara dos Santos Scarabelli Souza, tendo como denunciante o vereador 
Davi Fernando da Silva e o cidadão Bruno Tiago Brandino. A partir de então, 
uma vez ter sido rejeitado o parecer pelo arquivamento da denuncia proposta. 0 
Presidente da Comissão afirmou que precisavam dar inicio A instrução e para 
tanto precisam de orientações jurídicas e da direção da Casa, assim solicitou a 
presença da Sra. Aparecida de Souza Alves e da Assessora Jurídica da Casa, Sra. 
Natália Paludetto Gesteiro da Palma e questionando-as buscando sanar dúvidas 
quanto A realização das audiências, ficando decidido que pediriam orientações 
formais a assessoria jurídica, através de parecer e que fosse elaborado pela 
diretora um pedido ao presidente para que fossem disponibilizados o Plenário 
os equipamentos de gravação e os servidores necessários aos trabalhos a serem 
realizados. Ficou decidido ainda que, a principio, a audiências para os 
depoimentos seriam realizados nas terças e quintas-feiras, a partir das 9:00 
horas. As 11 horas foi encerrada a reunião, sendo dela lavrada a presente ata, 
redigida e digitada por mim, Victor Silva Almeida Palhares, Relator, que vai 
assinada pelos membros da Comissão.  / / / / / / / / / / / / / / / / / / /// 

eho Antonio Ferregi1tti 
Presidente - Vereador — PV 

01.04 
Victor S. Almeida Palhares 
Relator - Vereador - PP 

Rodrigo C oares 
Veread s — PSDB 
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AO EXMO. SENHOR CLAUDINEI MILLAN PESSOA DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DRACENA 

REQUEREMOS ao Senhor Presidente a designação de servidores para colaborar nos serviços a serem realizados pelos membros da Comissao Processante 01, constituida após o acolhimento em Plenário da denúncia de quebra de 
decoro parlamento em desfavor da vereadora Sara dos Santos Scarabelli Souza, bem 
como do acompanhamento da assessora jurídica da Casa em toda a instrução processual e nos trabalhos a serem realizados especialmente durante as oitivas. Com a devida autorização de Vossa Excelência, esta comissão 
pretende realizar as audiências no Plenário da Casa, As terças e As quintas-feiras, a 
partir das 9 horas e que elas sejam gravadas em dudio e video. 

Dracena, 13 de abril de 2021. 

Célio Antonio Ferregutti 
Presidente - Vereador - PV 

(i)-) 
Victor Silva Almeida PaBlares 

Relator - Vereador - PP 

Rodrigo ast. res 
Membro - Vereador - PSDB 
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PARECER JURÍDICO 

ASSUNTO: DÚVIDAS DA COMISSÃO ACERCA DO PROCEDIMENTO — 
FASE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL 

INTERESSADOS: COMISSÃO PROCESSANTE 01/21 

DA AUTONOMIA DA ASSESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 133 diz que 
"o advogado é indispensável à administração da Justiça, sendo inviolável 
por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei". 

0 Assessor Jurídico da Câmara Municipal, como 
advogado que 6, está subordinado ao Estatuto da OAB (Lei n° 9.806/94), 
até porque o art. 10, §10 diz que "exercem atividade de advocacia, 
sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio a que se 
subordinem, os integrantes da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria 
da Fazenda Nacional, da Defensoria Publica e das Procuradorias e 
Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e 
das respectivas entidades de administração indireta e fundacional". 

0 fato de ser servidor público não significa que o 
Assessor Jurídico esteja subordinado juridicamente a qualquer forma de 
manifestação interna ou externa, pois o advogado tem as suas próprias 
convicções (pautadas nas Leis e nos entendimentos da doutrina e da 
jurisprudência). Neste sentido, inclusive, são as súmulas n° 01, 02 e 03 do 
Conselho Federal da OAB, que assim dispõem: 

Súmula 1 — O exercício das funções da Advocacia Pública, na União, nos Estados, nos Municípios e no Distrito Federal, constitui atividade 
exclusiva dos advogados públicos efetivos a teor dos artigos 131 e 132 da Constituição Federal de 1988. 
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Súmula 2 — A independência técnica e prerrogativa inata é 
advocacia, seja ela pública ou privada. A tentativa de subordinação 
ou ingerência do Estado na liberdade funcional e independência no 
livre exercício da função do advogado público constitui violação aos 
preceitos Constitucionais e garantias insertas no Estatuto da OAB. 

Súmula 3 — A Advocacia Pública somente se vincula, direta e 
exclusivamente ao órgão jurídico que ela integra, sendo 
inconstitucional qualquer outro tipo de subordinação. 
(destaque nosso) 

Fato é que as convicções da Assessoria Jurídica, tal qual 
o presente parecer, não vincula qualquer membro ou autoridade do Poder 
Legislativo, podendo ser exarada posição diversa da aqui doravante 
exposta, sem qualquer problema de caráter pessoal para esta Assessora. 
Portanto, o presente parecer tem caráter meramente consultivo. 

FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO 

Trata-se de consulta sobre o procedimento a ser seguido 
pela Comissão Processante, especialmente, na fase de instrução 
processual, da qual constam 10 (dez) perguntas as quais passo a responder, 
observando o Regimento Interno da Câmara Municipal de Dracena, a Lei 
Complementar Municipal n° 17/1993 o Decreto Lei n° 201/1967 e o Código 
de Processo Civil sistemicamente: 

1. A partir de que datas serão contados os 90 dias de que esta 
comissão dispõe para concluir o processo? 

De acordo com o artigo 50, VII, do Decreto Lei n° 
201/1967, os 90 (noventa) dias para a conclusão do processo são "contados 
da data em que se efetivar a notificação do acusado", o que, neste processo, 
ocorreu em 15/03/2021 (fls. 31), devendo ser contado em dias corridos. 

Assim, tendo a Vereadora denunciada sido devidamente 
notificada em 15/03/2021, excluindo-se o dia do começo (15/03/2021 e 
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contando-se os 90 (noventa) dias de forma continua, temos que o prazo se 
encerra, fatalmente, no dia 13/06/2021, domingo, motivo pelo qual fica 
automaticamente prorrogado para 14/06/2021. 

2. Explicações e detalhamentos sobre os atos, as diligências e 
audiências a serem realizados pela comissão, dentro dos ritos 
legais, especialmente em razão da pandemia que enfrentamos. 

Primeiramente, Vossas Excelências deverão designar 
data e horário para a realização das audiências, determinando a expedição 
de intimação das partes, pessoalmente ou por seus advogados e das 
testemunhas por elas arroladas, com antecedência minima de 24h. 

Observo que não haverá depoimento pessoal dos 
denunciantes, salvo decisão motivada de Vossas Excelências, posto que a 
denunciada não a requereu. 

Caso Vossas Excelências decidam por colher o 
depoimento pessoal dos denunciantes ou de um deles, por entenderem que 
tal ato é imprescindível para a elucidação dos fatos, este ato precedera o 
depoimento pessoal da denunciada. 

Assim, salvo a exceção supra mencionada, na audiência, 
deve ser ouvida, em depoimento pessoal, a denunciada, primeiro sendo 
inquirida pela comissão e, depois pelos denunciantes ou por seus 
advogados. 

Depois, serão ouvidas as testemunhas arroladas pelos 
denunciantes, o que será feito separada e sucessivamente, para que uma 
não ouga o depoimento das outras, nos termos do art. 456, CPC. 
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As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente 

testemunha, começando pela que a arrolou, não sendo admitidas 

perguntas que possam induzir a uma resposta, que não tiverem relação com 

as questões de fato objeto do processo ou que importarem repetição de 

outra já respondida (art. 459, CPC). 

Observo que não foram arroladas testemunhas pela 
denunciada, que deixou de fazê-lo por ocasião da apresentação de sua 
defesa. 

Contudo, conforme permissão do art. 461, CPC, a 
comissão processante poderá ordenar, de oficio ou a requerimento da parte, 
a inquirição de testemunhas referidas nas declarações da parte ou das 
testemunhas ou a acareação de duas ou mais testemunhas ou de alguma 
delas com a parte quando houver entre elas divergência sobre fato que 
possa influir na decisão final (art. 461, CPC). 

3. Quem poderá ou deverá participar efetivamente das audiências? 

Poderão participar das audiências, além dos membros da 
Comissão Processante e dos funcionários desta Casa de Leis necessários 
ao bom andamento dos trabalhos e em atendimento aos Princípios 
Constitucionais da Ampla Defesa, do Contraditório e do Devido Processo 
Legal, a denunciada, o advogado da denunciada, os denunciantes, as 
testemunhas que devam ser ouvidas pela comissão processante e demais 
interessados, ante o Principio Constitucional da Publicidade. 

Considerando que estamos há mais de 01 (um) ano 
vivendo uma situação especial em decorrência da pandemia do COVID-19, 
devem ser observadas as normas sanitárias vigentes na data da realização 
de cada audiência, principalmente, no que tange à participação de público 
externo. 
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Em sendo mantido o conjunto normativo atualmente 
vigente, recomendo que seja permitida a presença tão somente de membros 
da imprensa local que sejam previamente cadastrados e em número 
reduzido. 

Recomenda-se, ainda, que, em qualquer hipótese, seja 
aferida temperatura de todos antes de adentrarem à sala de audiência, não 
se permitindo a entrada e ou permanência no recinto de pessoa com 
sintomas de síndrome gripal. 

Recomenda-se, por fim, seja dada ampla publicidade a 
todos os atos praticados no processo. 

4. De que forma elas devem ser realizadas 

Em não havendo nenhum detalhe sobre a audiência de 
instrução no Decreto Lei n° 201/1967, deve-se seguir o procedimento 
previsto no CPC, artigos 358-380, 385-388 e 442-463. 

A ordem da oitiva deve ser a seguinte: 
a) depoimento do denunciante (se a Comissão entender ser o caso) 
b) depoimento da denunciada 
c) testemunhas arroladas pelo denunciante 
d) testemunhas da Comissão (artigo 461, I, CPC) 

As testemunhas serão inquiridas primeiro pela comissão, 
depois por quem as arrolou e, por fim, pela outra parte. A comissão poderá, 
se entender necessário, fazer outras perguntas à testemunha a qualquer 
momento da audiência. 
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Ao final das oitivas, a Comissão poderá promover a 
acareação entre 02 (duas) ou mais testemunhas ou entre alguma delas e a 
denunciada quando houver divergência entre suas declarações sobre fato 
determinado e que possa influir no convencimento da Comissão (artigo 461, 
ll e §§1° e 2°, CPC). 

5. Ouvida, a denunciada pode indicar testemunhas para a sua defesa? 

Como a denunciada não apresentou rol de testemunhas 
no momento de sua defesa, pode, apenas, pleitear a Comissão, nos termos 
do artigo 461, I, CPC, a inquirição de testemunhas referidas em seu 
depoimento ou no depoimento de testemunhas. 

6. 0 denunciado deve ser intimado de todos os atos do processo e 
formular perguntas e reperguntas, nos termos do inciso IV, assim, 
na prática, como sugere procedermos em relação a estas medidas? 

Após a inquirição da testemunha pela Comissão e pelos 
denunciantes, a denunciada, como ato de sua defesa, poderá, também, 
inquiri-las, perguntando-lhes diretamente, não sendo admitidas perguntas 
que possam induzir a uma resposta, que não tiverem relação com as 
questões de fato objeto do processo ou que importarem repetição de outra já 
respondida (art. 459, CPC). 

As perguntas indeferidas devem constar em ata. 

7 Em que ordem devem ser ouvidos: denunciante, denunciada, 
testemunhas de acusação e de defesa? 

Vide resposta da pergunta 4. 
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8. 0 denunciante pode participar das oitivas? Participando, pode 
formular perguntas? 

Pode participar e perguntar, tendo em vista ter dado inicio 
ao procedimento e considerando os Princípios do Devido Processo Legal e 
da Moralidade dos Atos Administrativos. 

9. Concluída a instrução, como deve proceder a Comissão em relação 
As razões escritas da denunciada? Quantos dias deve ser 
concedido, para tanto? 

Encerrada a fase de instrução, nos termos do art. 50, V, 
do Decreto-Lei n° 201/1967, a Comissão abrirá vista do processo 
denunciada para razões escritas no prazo de 05 (cinco) dias corridos e, 
após, apresentadas ou não as razões finais pela denunciada, emitirá seu 
parecer final pela procedência ou pela improcedência da acusação, 
solicitando ao Presidente da Câmara Municipal de Dracena a convocação de 
sessão extraordinária para o julgamento, na qual serão lidas as peças 
requeridas por qualquer dos Vereadores e pela denunciada, seguida da 
manifestação dos que desejarem fazer uso da palavra por no máximo 15 
(quinze) minutos cada um e, ao final, a denunciada ou seu procurador, terá o 
prazo máximo de 02 (duas) horas para produzir sua defesa oral. 

Em seguida proceder-se-6 tantas votações nominais 
quantas forem as infrações articuladas na denúncia. 

10 As audiências para oitiva de testemunhas podem ser realizadas, no 
caso do denunciado não estar presente e nem seu defensor? 

Sim. Desde que a denunciada ou seu advogado tenham 
sido regularmente intimados, não há obrigatoriedade de suas presenças. 
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Contudo, a ausência da denunciada na audiência 
designada para o seu depoimento pessoal implica na confissão dos fatos 
narrados na denúncia, nos termos do artigo 385, §1°, CPC. 

Dracena, 15 de abril de 2021. 

Natália P. Gesteiro da Palma 

Assessora Jurídica — OAB/SP 162.890 
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Ata da 2' (segunda) Reunião realizada pelos membros da Comissão 
Processante 001/2021 — Fase de Instrução Processual. 

Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um (20/04/2021), 
nesta cidade de Dracena, sede do Município e Comarca do mesmo nome, Estado 
de São Paulo, na Sala de Reuniões "Ulisses Guimarães" do edificio da Camara 
Municipal, em sua sede na Rua Princesa Isabel, 1635, as 9:00 horas, os 
membros da Comissão Célio Antonio Ferregutti — presidente, Victor Silva 
Palhares, relator, e Rodrigo Castilho Soares, reuniram-se para deliberar sobre os 
trabalhos de instrução da Comissão Processante, por quebra de decoro 
parlamentar em desfavor da vereadora Sara dos Santos Scarabelli Souza, tendo 
como denunciante o vereador Davi Fernando da Silva e o cidadão Bruno Tiago 
Brandino. 0 Presidente da Comissão afirmou que seguiriam as instruções do 
parecer jurídico da Casa quanto a realização dos depoimentos. Ficou decidido 
que a partir do dia 27 de abril, terça-feira, teriam inicio as oitivas, com o 
depoimento da denunciada, que deveria ser convocada para as 9:00 horas. Para o 
dia 29 de abril, quinta-feira, deveriam ser convocados: as 9:00 horas, o Senhor 
Ademar Alves Pereira; as 9h30min, o Sr. Gabriel Casagrande Montrezol; as 
10:00 horas, a Sra. Claudeci Gonçalves da Silva; e as 10h30min, a Sra. Gabriela 
Rodrigues Gonçalves. Os depoentes deveriam ser mantidos separados e um não 
participaria do depoimento de outro, com exceção de denunciante e denunciada. 
Decidiu-se ainda que deveria ser dado conhecimento ao denunciante e a 
denunciada das oitivas a serem realizadas, quando poderiam formular perguntas 
ao depoente, passando-as por escrito aos membros da Comissão. Em relação 
participação da imprensa, deveria ser controlada de modo que só participasse 
um de cada órgão. As 9h40min foi encerrada a reunido, sendo dela lavrada a 
presente ata, redigida e digitada por mim, Victor Silva Almeida Palhares, 
Relator, que vai assinada pelos membros da Comissão.  / / / / / / / / / / / / 

elio Antonio tti 
Presidente - Vereador — PV 

Victor . Almeida Palhares 
Relator - Vereador - PP 

'Rodrigo Casti res 
Vereador — DB 

21 
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Dracena, 22 de abril de 2021. 

Oficio Intimação n.° 01/21 
CP — 01/2021 

Exma. Senhora. 

Com a finalidade de instruirmos os autos da Comissão 
Processante 01/2021, criada por denúncia de quebra de decoro parlamentar da 
vereadora Sara dos Santos Scarabelli Souza, tendo como denunciante o vereador 
Davi Fernando da Silva e o cidadão Bruno Tiago Brandino, os membros da 
Comissão, Célio Antonio Ferregutti, presidente; Victor Silva Palhares, relator; e 
Rodrigo Castilho Soares, INTIMAM Vossa Excelência, podendo se fazer 
acompanhar de seu procurador, a comparecer no dia 27 de abril de 2021, às 
9:00 horas no prédio da Camara Municipal, localizado na Rua Princesa Isabel, 
1635, para a realização de depoimento pessoal, na condição de denunciada do 
processo em referência. 

Reiteram-lhe os protestos de consideração e respeito. 

eto ntonio Ferre itti 
Presidente - Vereador — PV 

• 
Rodrigo Cast 

Vereador — PSDB 

A Sua Excelência 
Sra. Sara dos Santos Scarabelli Souza 
Dracena — SP 

Victo Almeida Palhares 
Relator - Vereador - PP 

res 
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Dracena, 22 de abril de 2021. 

Oficio Intimação n.° 02/21 
CP — 01/2021 

Prezado Senhor: 

Citado como testemunha, e arrolado pelos 
denunciantes, da Comissão Processante 01/2021, criada por denúncia de quebra 
de decoro parlamentar da vereadora Sara dos Santos Scarabelli Souza, tendo 
como denunciante o vereador Davi Fernando da Silva e o cidadão Bruno Tiago 
Brandino, os membros da Comissão, Célio Antonio Ferregutti, presidente; 
Victor Silva Palhares, relator; e Rodrigo Castilho Soares, INTIMAM Vossa 
Senhoria a comparecer no dia 29 de abril de 2021, As 9:00 horas no prédio da 
Camara Municipal, localizado na Rua Princesa Isabel, 1635, para prestar 
declarações na audiência de instrução processual. 

Reiteram-lhe os protestos de consid ração e respeito. 

élio Antonio Fer gutti 
Presidente - Vereador — PV 

Vict Almeida Palha res 
Relator - Vereador - PP 

Rodrigo as ares 
Vereador — PSDB 

A Sua Senhoria 
Sr. Ademar Alves Pereira 
Dracena — SP 
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Dracena, 22 de abril de 2021. 

Oficio Intimação n.° 03/21 
CP — 01/2021 

Prezado Senhor: 

Citado como testemunha, e arrolado pelos 
denunci antes, da Comissão Processante 01/2021, criada por denúncia de quebra 
de decoro parlamentar da vereadora Sara dos Santos Scarabelli Souza, tendo 
como denunciante o vereador Davi Fernando da Silva e o cidaddo Bruno Tiago 
Brandino, os membros da Comissão, Célio Antonio Ferregutti, presidente; 
Victor Silva Palhares, relator; e Rodrigo Castilho Soares, INTIMAM Vossa 
Senhoria a comparecer no dia 29 de abril de 2021, As 9:30 horas no prédio da 
Camara Municipal, localizado na Rua Princesa Isabel, 1635, para prestar 
declarações na audiencia de instrução processual. 

Reiteram-lhe os protestos de conside 'NA() e respeito. 

Ferregutti 
Presidente - Vereador — PV 

Vereador — PSDB 

A Sua Senhoria 
Sr. G a b riel Casagrande Montrezol 
Dracena — SP 

Victo lmeida Palhares 
elator - Vereador - PP 

Ya4 
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Dracena, 22 de abril de 2021. 

Oficio Intimação n.° 04/21 
CP — 01/2021 

Prezada Senhora: 

Citada como testemunha, e arrolado pelos 
denunciantes, da Comissão Processante 01/2021, criada por denúncia de quebra 
de decoro parlamentar da vereadora Sara dos Santos Scarabelli Souza, tendo 
como denunciante o vereador Davi Fernando da Silva e o cidadão Bruno Tiago 
Brandino, os membros da Comissão, Célio Antonio Ferregutti, presidente; 
Victor Silva Palhares, relator; e Rodrigo Castilho Soares, INTIMAM Vossa 
Senhoria a comparecer no dia 29 de abril de 2021, às 10:00 horas no prédio da 
Camara Municipal, localizado na Rua Princesa Isabel, 1635, para prestar 
declarações na audiência de instrução processual. 

Reiteram-lhe os protestos de consideração e respeito. 

Célio Antonio Ferre utti 
Presidente - Vereador — PV 

Vict r Almeida Palhares 
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Rodrigo Cas 41.-• oares 
Vereador — PSDB 

A Sua Senhoria 
Sra. Claudeci Gonçalves da Silva 
Dracena — SP 

ator - Vereador - PP 
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Dracena, 22 de abril de 2021. 

Oficio Intimação n.° 05/21 
CP — 01/2021 

Prezada Senhora: 

N-- OA I 24 

Citada como testemunha, e arrolado pelos 
denunciantes, da Comissão Processante 01/2021, criada por denúncia de quebra 
de decoro parlamentar da vereadora Sara dos Santos Scarabelli Souza, tendo 
como denunciante o vereador Davi Fernando da Silva e o cidadão Bruno Tiago 
Brandino, os membros da Comissão, Célio Antonio Ferregutti, presidente; 
Victor Silva Palhares, relator; e Rodrigo Castilho Soares, INTIMAM Vossa 
Senhoria a comparecer no dia 29 de abril de 2021, às 10:30 horas no prédio da 
Camara Municipal, localizado na Rua Princesa Isabel, 1635, para prestar 
declarações na audiência de instrução processual. 

elio Antonio Férre 

Reiteram-lhe os protestos de consid ração e respeito. 

tt^ 
Presidente - Vereador — PV 

Victor lmeida Palhares 
Relator - Vereador - PP 

Rodrigo Ca Soares 
Vereador — PSDB 

A Sua Senhoria 
Sra. Gabriela Rodrigues Gonçalves 
Dracena — SP a3).zi I .20.2i 
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Dracena, 22 de abril de 2021. 

Oficio Intimação n.° 06/21 
CP — 01/2021 

Exma. Senhora. 

Com a finalidade intimá-la dos atos desta Comissão Processante 
(01/2021), criada por denúncia de quebra de decoro parlamentar em desfavor de 
Vossa Excelência, tendo como denunciantes o vereador Davi Fernando da Silva 
e o cidadão Bruno Tiago Brandino, os membros da Comissão, Célio Antonio 
Ferregutti, presidente; Victor Silva Palhares, relator; e Rodrigo Castilho Soares, 
comunicam que foram intimadas a prestarem depoimentos no dia 29 de abril de 
2021, as seguintes testemunhas, arroladas pelos denunciantes: 
As 9:00 horas, o Senhor Ademar Alves Pereira; 
As 9h30min, o Sr. Gabriel Casagrande Montrezol; 
As 10:00 horas, a Sra. Claudeci Gonçalves da Silva; e 
As 10h30min, a Sra. Gabriela Rodrigues Gonçalves. 

Nos termos no inciso IV, do artigo 5° do Decreto-Lei n° 201, de 27 
de fevereiro de 1967, é permitido-lhe ou ao seu procurador, assistir as 
audiências, bem como a formular perguntas e reperguntas As testemunhas e 
requerer o que for de interesse da defesa. 

Atenciosamente 

Célio Antonio Fe regutti 
Presidente - Vereador — PV 

Victo lmeida Palhares 
elator - Vereador - PP 

Rodrigo C o Soares 
Vereador — PSDB 

A Sua Excelência 
Sra. Sara dos Santos Scarabelli Souza 
Dracena — SP 
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Oficio n.° 07/21 - Notificação 
CP — 01/2021 
Denunciantes: vereador Davi Fernando da Silva e o cidadão Bruno Tiago 
Brandino 
Denunciada: Sara dos Santos Scarabelli Souza 
Denúncia: Quebra de Decoro Parlamentar 

Exmo. Senhor: 

Servimo-nos desta para notificá-lo de que serão 
ouvidos nos autos do processo em referência: 

Dia 27 de abril de 2021 
- as 9:00 horas, a denunciada vereador Sara dos Santos Scarabelli Souza 

Dia 29 de abril de 2021 
- As 9:00 horas, o Senhor Ademar Alves Pereira; 
- As 9h30min, o Sr. Gabriel Casagrande Montrezol; 
- As 10:00 horas, a Sra. Claudeci Gonçalves da Silva; e 
- As 10h30min, a Sra. Gabriela Rodrigues Gonçalves. 

nepAIW 

)&ho ntonio t err• utti 
Presidente - Vereador — PV 

Victo lmeida Palhares 
Relator - Vereador - PP 

Rodrigo Ca oares 
Vereador — PSDB 

A Sua Excelência 
Sra. Davi Fernando da Silva 
Dracena — SP 
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Dracena, 22 de abril de 2021. 

Oficio n.° 08/21 - Notificação 
CP — 01/2021 
Denunciantes: vereador Davi Fernando da Silva e o cidadão Bruno Tiago 
Brandino 
Denunciada: Sara dos Santos Scarabelli Souza 
Denúncia: Quebra de Decoro Parlamentar 

Ilmo. Senhor: 

Servimo-nos desta para notificá-lo de que sera() 
ouvidos nos autos do processo em referência: 

Dia 27 de abril de 2021 
- as 9:00 horas, a denunciada vereador Sara dos Santos Scarabelli Souza 

Dia 29 de abril de 2021 
- As 9:00 horas, o Senhor Ademar Alves Pereira; 
- As 9h30min, o Sr. Gabriel Casagrande Montrezol; 
- As 10:00 horas, a Sra. Claudeci Gonçalves da Silva; e 
- As 10h30min, a Sra. Gabriela Rodrigues Gonçalves. 
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élio An omo Ferr utti 
Presidente - Vereador — PV 

Vict 
R 

Rodrigo Cas 1 oares 
Vereador — PSDB 

A Sua Senhoria 
Sra. Bruno Tiago Brandino 
Dracena — SP 

lmeida Palhares 
o Vereador - PP 
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ADVOCACIA 

SILVIO PADO VAN 
OAB/SP 243.613 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE N°. 

001/2021 — VEREADOR ail() FERREGUTTI 

CP n°. 001/2021 

Investigada: SARA DOS SANTOS SCARABELLI SOUZA 

A INVESTIGADA, já devidamente qualificada nos autos deste 

processo, por meio de seu advogado que esta ao final subscreve, vem respeitosamente à Vossa 

Excelência requerer a redesignação de sua oitiva, agendada para 27.04.2021, tendo em vista 

que, na aludida data, seu patrono tem consulta médica previamente agendada em Presidente 

Prudente/SP, e está há 3 (três) meses aguardando a mencionada consulta. 

Termos em que, 

Pede e espera deferimento. 

Dracena/SP, 26 de abril de 2021. 

SI LUÍS FERRARI PADO VAN 

Advogado — OAB/SP 243.613 

Rua Marechal Rondon, 832— centro — Dracena/SP — CEP 17900-000 
Tel. (18) 3822-6590 / (18) 99736-8800 — silviopadovan@terra.eom.br 
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Dracena, 26 de abril de 2021. 

Oficio Intimação n.° 09/21 
CP — 0 1/202 1 

Exma. Senhora. 

Servimo-nos deste para comunicar que foi deferido o 
pedido de alteração da data de seu depoimento a ser prestado, com a finalidade de instruirmos os autos da Comissão Processante 01/2021, criada por 
denúncia de quebra de decoro parlamentar em desfavor de Vossa Excelência, 
tendo como denunciante o vereador Davi Fernando da Silva e o cidadão Bruno 
Tiago Brandino. Assim, os membros da Comissão, Célio Antonio Ferregutti, 
presidente; Victor Silva Palhares, relator; e Rodrigo Castilho Soares, 
INTIMAM Vossa Excelência, podendo se fazer acompanhar de seu procurador, a comparecer no dia 28 de abril de 2021, às 9:00 horas no prédio da Câmara 
Municipal, localizado na Rua Princesa Isabel, 1635, para a realização de 
depoimento pessoal, na condição de denunciada do processo em referência. 

Reiteram-lhe os protestos de consider do e respeito. 

An om e tti 
Presidente - Vereador — PV 

Vict 
R 

Rodrigo Castil ares 
Vereador — PSDB 

A Sua Excelência 
Sra. Sara dos Santos Scarabelli Souza 
Dracena — SP 

Almeida Palhares 
Vereador - PP 

° 
\s: 
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Dracena, 26 de abril de 2021. 

Oficio n.° 010/21 - Notificação 
CP — 01/2021 
Denunciantes: vereador Davi Fernando da Silva e o cidadão Bruno Tiago 
Brandino 
Denunciada: Sara dos Santos Scarabelli Souza 
Denúncia: Quebra de Decoro Parlamentar 

Exmo. Senhor: 

Servimo-nos desta para notificá-lo de foi alterada a 
data em que sell ouvida, nos autos do processo em referência, a Vereadora Sara 
dos Santos Scarabelli Souza, passando para o dia 28 de abril de 2021, às 9:00 
horas. 

Atenciosamente 

elm Antomo erre t 
Presidente - Vereador — PV 

Rodrigo Castil 
Vereador — PSDB 

A Sua Excelência 
Sr. Davi Fernando da Silva 
Dracena — SP 

2-I 

Victo0) Almeida Palhares 
Rel i - Vereador - PP 
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Dracena, 26 de abril de 2021. 

Oficio n.° 11/21 - Notificação 
CP — 01/2021 
Denunciantes: vereador Davi Fernando da Silva e o cidadão Bruno Tiago 
Brandino 
Denunciada: Sara dos Santos Scarabelli Souza 
Denúncia: Quebra de Decoro Parlamentar 

Ilmo. Senhor: 

Servimo-nos desta para notificá-lo de foi alterada a 
data em que será ouvida, nos autos do processo em referência, a Vereadora Sara 
dos Santos Scarabelli Souza, passando para o dia 28 de abril de 2021, is 9:00 
horas. 

Atenciosamente 

elio Anónio ér ui 
Presidente - Vereador — PV 

Victor Almeida Palhares 
ereador - PP 

Rodrigo Castilho Soares 
Vereador — PSDB 

A Sua Senhoria 
Sr , Bruno Tiago Brandino 
Dracena — SP 
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DEPOIMENTO QUE PRESTA A SRA. VEREADORA SARA DOS SANTOS 
SCARABELLI SOUZA AO PROCESSO DA COMISSÃO PROCESSANTE N° 01 — 
CRIADA POR DENÚNCIA DE QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. 
Denunciantes: Vereador Davi Fernando da Silva e cidadão Bruno Tiago da Silva Brandin° 
Denunciada: Vereadora Sara dos Santos Scarabelli Souza 

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito (28/04/2018), compareceu a 
Vereadora Sra. Sara dos Santos Scarabelli Souza, RG 17.690.386-0, brasileira, casada, 
residente e domiciliada na Avenida São Cristóvão, n.° 389, Bairro São Cristóvão, com seu 
advogado, Dr. Silvio Luis Ferrari Padovan — OAB/SP 243.613, devidamente constituído, 
conforme procuração constantes dos autos. 

Presentes os Senhores vereadores: Célio Antonio Ferregutti, Victor Silva Almeida Palhares e 
Rodrigo Castilho Soares, respectivamente, presidente, relator e membro da Comissão 
Processante; a assessora jurídica da Câmara, Natália P. Gesteiro da Palma OAB/SP 162.890. 
Presente também, o vereador Davi Fernando da Silva, denunciante. Perguntado ao advogado 
do denunciante Davi Silva se trazido a procuração o mesmo solicitou o prazo de cinco dias 
para juntada o que lhe foi concedido . o Advogado do Denunciante Davi Silva protestou pela 
modificação da posição de sua mesa no plenário o que the foi negado pela comissão 
processante motivo pelo qual solicitou que constasse em ata a negativa. As nove e quarenta e 
um minutos foi advertido o advogado do denunciante de que deveria manter seu celular 
desligado tendo o mesmo não acatado a solicitação dizendo trabalhar com emergências 
motivo da necessidade de manta-10 ligado. As 9:44 horas a denunciada requereu que 
constasse em ata que nunca assinou termo de consentimento no Cemac. As 9:46 horas o 
celular da denunciada tocou motivo pelo qual foi advertida para que mantivesse desligado. 0 
Presidente da Comissão, Vereador Célio Antonio Ferregutti, esclareceu aos presentes que não 
estavam autorizados, em hipótese alguma fotografar ou gravar som ou imagem da presente 
audiência com a finalidade de preservar a imagem dos presentes e de que os depoimentos de uns não influenciem os depoimentos de outros, para que não fiquem prejudicados os trabalhos da CP. Declarou que as sessões seriam gravadas pela Camara e que ao final da instrução 
processual, mediante requerimento, poderia ser disponibilizado aos advogados dos 
envolvidos. Em seguida iniciou a oitiva da Sara dos Santos Scarabelli Souza, advertindo-a de que deveria falar a verdade sob pena de cometimento de crime de falsidade e ainda de que as respostas deveriam ser objetivas. Explique detalhadamente o que ocorreu no dia 19 de 
fevereiro de 2021. Qual foi o motivo que levou ao CEMAC? R. Recebeu a ligação da filha de um ex-funcionário para ir ao CEMAC. Lá chegando foi informada de que a Secretaria estava para chegar decidiu então esperar. Passou mal, com queda de pressão tendo sido socorrid pela Dra. Maria Angélica, tendo permanecido em atendimento por uns 20 minutos. Que nome do motorista Rufino, porém não se recorda do nome da filha dele. 1. A senhora esta 
acompanhada por alguma pessoa? R.Se a resposta for positiva, mencione o nome. 2.Sua ida ao CEMAC no dia 19 se deu em que horário? R. compareceu ao Cemac entre 10:30 a 11:00 horas. 3. Quem the atendeu no CEMAC? R. que ela só se recorda da Dra. Aline não s recordando de outras pessoas. Após lhe foi perguntado sobre a presença de alguma enfermeira no que respondeu se recordar da enfermeira Sueli. Solicitou que se corrigisse o nome da médica que lhe prestou atendimento a principio disse ser a Dra. Aline, mas que na verdade foi a Dra. Maria Angélica. 4. A senhora fez exame • e CEMAC no dia 19 de 
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fevereiro? R. Que não fez nenhum exame no Cemac no dia 19/02/2021. 5. A Senhora fez 
exame no CEMAC no dia 19 de fevereiro? Fez em laboratório particular? R. Que fez exame 
no laboratório São Lucas de Dracena no dia 19/02/2021, As 17:40 horas. 6. A senhora recebeu 
algum medicamento no CEMAC? R. não recebeu nenhum medicamento no Cemac. No 
entanto 17:30 horas encontrou em sua bolsa o receituário com medicações do protocolo anti 
covid. 7. A Senhora recebeu atestado de afastamento no dia 19 de fevereiro? R. Foi lhe 
mostrado o modelo de ficha de atestado de afastamento utilizado pelo Cemac. Não recebeu 
8. A Senhora recebeu e assinou termo de ciência e consentimento no CEMAC no dia 19 de 
fevereiro? R. não me lembro. Mostrado a ela o modelo do documento utilizado pelo Cemac 
declarou que não recebeu documento parecido, no entanto recebeu um documento 
recomendando o isolamento que somente encontrou em sua bolsa as 17:30 horas. Esclareceu 
que junto com o receituário encontrou o atestado. 09. Alguém da sua família foi diagnosticada 
com COVID? Se a resposta for positiva, mencione o nome. R. Não, nenhuma pessoa, 
inclusive, toda a família e funcionários realizaram os exames tendo todos testados negativos. 
Os exames dos meus familiares foram realizados em laboratório particular. 11. Quem deu a 
alta médica? Se, sim a Senhora tem esse documento? R. Dra. Angélica. 12. Consta no 
depoimento do Dr. André Monteiro a Policia Civil que ele a alertou que aquele documento 
não teria validade, isso procede? R. Não se recorda. 13. No dia do anuncio da abertura da 
Rua Viela dos Namorados, a senhora foi convidada por quem para estar presente? R. Pelo 
Davi Silva. Que foi convidada por ligação telefônica. 14. Nesse dia da abertura da viela dos 
namorados, qual foi o horário que aconteceu a inauguração? Você se lembra de quem estava 
presente? R. Entre 14 As 15 horas. Presentes Ademar, Rodrigo Parra, Davi, André Lemos, eu e um Jornalista. 15. Nesse evento a Senhora estava ciente de que o médico tinha solicitado seu isolamento? R. Não. 16. A acusação aborda que a senhora foi multada pela Vigilância 
Epidemiológica. A senhora confirma? R. Mentira. 17. A Senhora fez requerimento pedindo informações a Vigilância epidemiológica? Se sim, recebeu respostas? R. Vários e até agora não recebi respostas. Recebi respostas que não condizem com o perguntado. 18. A senhora foi ao dia 23 de fevereiro no Supermercado Prata por volta das onze horas ao meio-dia? R. não e tenho provas consubstanciadas na gravação de oito dias de funcionamento do mercado. 19. Você conhece a cidadã Gabriela Rodrigues Gonçalves que fez a denuncia? R. não conheço, nunca vi e não sei quem 6. 20. A Senhora esteve no Mercado Fortaleza no dia 26/02/2021 por volta das 17:40min? Você estava de alta médica nesse dia? R. Estive sim. Estava de alta medica a três dias tendo sido este o primeiro dia em que sai de minha casa. 21. A Senhora conhece a Senhora Claudecir Gonçalves Silva que fez a denuncia contra a Senhora? R. De vista. As perguntas do denunciante respondeu: 1 - Qual o motivo da mudança de versão a respeito de sua colocação em isolamento pelo Dr. André ora dizendo que isto de fato ocorreu, ora negando? R. Não sou obrigada a responder postagem de facebook. 2 - No dia 20/02 a Senhora Sara publicou em sua pagina do facebook uma nov publica objeto inclusive de reportagem pelo site Jorge Zanoni em verificação a atual de s pagina pessoal constata-se que essa postagem foi apagada por quê? Ela não se recor. Solicita que conste da ata o fato de que ainda não lhe foi oportunizado o prazo para se manifestar a respeito de documentos constantes do Termo Circunstanciado. 3 — Tem conhecimento que foi feito atendimento de acordo com a fls. 77 do TC? R. Não quis responder. 4 — Por qual medico foi emitido o atestado que foi entregue pela Senhora n Camara Municipal (fls. 08)? Não se recorda. 5 — Como a Senhora obteve o atestado que está na fls. 08 do Processo e que a Senhora entregou na Camara? R. Que provavelmente foi colocado dentro de sua bolsa tendo encontrado este documento em cima de seu balcão, As 17:40 horas. 6 — Declara que não recebeu o doc ento de fls. 8, contudo, foi a Senhora 
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mesma que entregou o documento na Câmara e que horas foi feito o protocolo? R. dia 
28/02/2021. 7 — 0 seu esposo te conduziu a live? R. sim foi ele quem me conduziu. 8 — A 
Senhora fez requerimento na Camara para a abertura da viela dos namorados? R. A 
denunciada prefere manter silencio. 9 — A Senhora nega ter recebido multa da Vigilância 
Sanitária? R. Nego. Recebi uma notificação com um monte de mentiras. Não recebi nenhuma 
multa. 10 — A Senhora reconhece a assinatura do documento de fls. 79 do TC? R. A 
denunciada não respondeu a pergunta. 11 — A Senhora recorreu da multa por que? A 
denunciada não respondeu a pergunta. As declarações feitas foram lidas e ratificadas pela 
depoente. Digitadas por mim, Maria Ines Sanches, sob orientação da assessoria jurídica da 
Casa . 0 presente documento, depois de lido e conferido, será assinada pelos membros da 
Comissão, pela depoente e advogados. Nada mais havendo a tratar, As 10h07m1n, o Presidente 
da Comissão processante deu por encerrados os trabalhos. 

Membros da Comissão Processante: 

lid 

/ 

ntomo • ,7 elitti Victor 
Vereador - Presidente 

Membro 

va Almeida Palhares Rodrigo Casti ares 
Vereador - Relator 

01..›Atguiib•ct._ 
Sara dos Santos Scar elli Souza 

Depoente 

atiO P
Nati . Gesteiro da PiThia 
Padovan 

OAB/SP 162.890 
Assessora Jurídica da Câmara 

45114WatidrOS %Ida 
OAB1'SP226958 

Vereador - 

lo Luis Ferrari 

OAB/SP 243.613 



Errata 

Na ata da oitiva da denunciada, Vereadora Sara dos Santos Scarabelli Sou72, no 
trecho: 

Onde se lê: "Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito 
(28/04/2018), compareceu " 

Lei-se: "Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um 
(28/04/2021), compareceu " 

• 

• 



_ . 

(---- 

, 1

---'

- 

' 

B

, 

E
n

d
ere o 

-L. --- .7.\--• ,p. ,>-• 

_). 
6 

t...):...k., 

z-,..... 
n 

1,J 
N 

NN . .-c-

D
o
cu

m
en

to 

e -`-

,, -,2 
-74

u) 
N.) 

(A) -0 

°-;- T
elefone 

-13 --'3°5)_ 

.+•,...__ ... ..) N.J 6"; 

`-C G N) a t 

A
ssin

atu
ra 

<. 

— 

1 
— 



Câmara Municipal de Dracena 
Rua Princesa Isabel, 1635 

CEP — 17900-000 <> Dracena - SP 
Telefones/fax.: (0xx18) 3821-1800/3821-5923 \ soc 

e-mail: secretaria@camaradracena.sp.gov.br P - 

site: http://www.camaradracena.sp.gov.br 

Dracena, 28 de abril de 2021. 

Oficio Especial 01/2021 
CP — 01/2021 

Excelentíssima Senhora. 

Q6k, 
voil00/' 

•
"I it s

Os membros da Comissão Processante n°01, Célio Antonio Ferregutti, Victor Silva 
Almeida Palhares e Rodrigo Castilho Soares, respectivamente, presidente, relator e membro 
da comissão devidamente constituída após o acolhimento da Denúncia em desfavor da 
Vereadora Sara dos Santos Scarabelli Souza, por quebra de decoro parlamentar, tendo como 
denunciante o vereador Davi Fernando da Silva e o cidadão Bruno Tiago Brandino, vêm a 
presença de Vossa Senhoria solicitar informações e documentos para instruir o processo em 
andamento a serem fornecidas no prazo de 5 (cinco) dias ateis: 

1 — A Secretaria de Saúde municipal editou algum regulamento próprio baseada nos termos da 
Lei e das Portarias a seguir: 
Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus 
responsável pelo surto de 2019. 
Portaria n° 356, 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e 
operacionalização do disposto na Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavirus (COVID-19); 
Portaria n° 356, 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e 
operacionalização do disposto na Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavirus (COVID-19); 

2 — Para maior esclarecimento desta Comissão, existem outras portarias ou normas que 
disciplinam e normatizam o atendimento aos pacientes do Covid 19 no município e qual o 
protocolo de manejo clinico adotado pela Secretaria Municipal de Saúde para o atendimento 
pelo CEMAC. 

3 — Nos termos das Portarias mencionadas acima, é necessário fornecer aos atendidos e que 
apresentem sintomas gripais: Termo de consentimento livre e esclarecido; Notificação de 
Isolamento; e Termo de Declaração. Assim, solicitamos que nos sejam encaminhados os 
modelos desses documentos usados e fornecidos pelo CEMAC. Solicitamos ainda se esses 
documentos são fornecidos a todos os atendidos que são colocados em isolamento ou 
quarentena. 

4 — Quais os tipos de exame, dentre os disponíveis, que são realizados no CEMAC para testar 
os atendidos e em que momento são realizados esse exames? 
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5 — Existe diferença na forma adotada pela secretaria de Saúde para orientar o isolamento e 
quarentena dos pacientes atendidos. 

6 — JA foram aplicadas multas por descumprimento de isolamento? 

7— JA foram aplicadas multas por descumprimento de quarentena? 

8 — Como funciona a comunicação ao CEMAC feita pelos laboratórios particulares quando de 
pacientes positivados em exames nesses laboratórios, feitos por iniciativa do próprio? 

9 - Assim que são constatados resultados positivos de exame, quer sejam feitos no CEMAC 
ou em laboratórios particulares, os pacientes são contatados e consultados sob seu estado de 
saúde, nos termos das Portarias em vigor? 

10 — Como é dinâmica do atendimento no CEMAC? Qual o número de médicos, de 
enfermeiros, de técnicos e de auxiliares de enfermagem à disposição no estabelecimento? 0 
atendimento é feito aos finais de semana? 

11 — Como são mantidos e registrados os dados pessoais dos atendidos e quem tem acesso a 
eles? 

Sendo o que nos cumpria, reiteramos-lhe protestos de consideração e respeito. 

ntomo erreg 
Presidente - Vereador — PV 

Victo . Almeida Falhares 
Relator - Vereador - PP 

Rodrigo Casti
(10 

oares 
Vereador — PSDB 

A Sra. 
Rosemary Magi Fonseca Souza 
DD. Secretária Municipal de Saúde 
Dracena-SP 
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Termo de Juntada/ 
Processo n° 01/2021 
Comissão Processante 
Denunciantes — Vereador Davi Fernando da Silva e Cidadão Bruno Tiago da Silva 
Brandino 
Denunciada — Sara dos Santos Scarabelli Souza 

Junte-se ao Processo a procuração concedida ao advogado Gustavo 
Rodrigues Piveta — OAB/SP 226.958, pelo vereador Davi Fernando da Silva 
para representá-lo no presente processo. 

Dracena, 29 de abril de 2021. 

Célio Antonio Ferre 
Presidente da Comissão Processante 



PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: DAVI FERNANDO DA SILVA, brasileiro, 
casado, auxiliar administrativo, portador da cédula de identidade 
RG 24.607.811-x e inscrito regularmente no CPF/MF sob n. 
138.172.698-46 residente e domiciliado a Rua Florianópolis n. 
127 no bairro Metrópoles na cidade de Dracena/SP 

OUTORGADO: GUSTAVO RODRIGUES PIVETA, brasileiro, 
casado, advogado, inscrito regularmente na OAB/SP 226.958, 
com escritório profissional sito a Rua Castro Alves n. 398 na 
cidade de Dracena/SP. 

PODERES: pelo presente instrumento o outorgante confere ao 
outorgado amplos poderes para o foro em geral, com cláusula 
"ad-judicia et extra", em qualquer Juizo, Instância ou Tribunal, 
podendo propor contra quem de direito, as ações competentes e 
defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras, até final 
decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, 
conferindo-lhe ainda, poderes especiais para receber citação 
inicial, confessar, e conhecer a procedência do pedido, desistir, 
renunciar ao direito sobre que se funda a ação, transigir, firmar 
compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo agir 
em Juizo ou fora dele. 

Dracena/SP 29 de abril de 
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DEPOIMENTO QUE PRESTA 0 SR. ADEMAR ALVES PEREIRA AO 
PROCESSO DA COMISSÃO PROCESSANTE N° 01 — CRIADA POR DENÚNCIA 
DE QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. 
Denunciantes: Vereador Davi Fernando da Silva e cidadão Bruno Tiago da Silva 
Brandin°. 
Denunciada: Vereadora Sara dos Santos Scarabelli Souza. 

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um (29/04/2021), 
compareceu o Sr. Ademar Alves Pereira, portador do RG 25192639, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado na Rua Jequitibas, n° 09. 
Presentes os Senhores Vereadores: Célio Antonio Ferregutti, Victor Silva Almeida 
Palhares e Rodrigo Castilho Soares, respectivamente, presidente, relator e membro da 
Comissão Processante; a Assessora Jurídica da Camara, Natalia P. Gesteiro da Palma 
OAB/SP 162.890. 

Presente também, o Dr. Silvio Luis Ferrari Padovan — OAB/SP 243.613, constituído 
conforme procuração para representar a denunciada Sara dos Santos Scarabelli Souza, 
o vereador Davi Fernando da Silva e seu advogado, Dr. Gustavo Rodrigues Piveta — 
OAB/SP 226.858 devidamente constituído, conforme procuração constante dos autos. 

0 Presidente da Comissão, Vereador Célio Antonio Ferregutti, esclareceu aos 
presentes que não estavam autorizados, em hipótese alguma, a fotografar ou gravar 
som ou imagem da presente audiência com a finalidade de preservar a imagem dos 
presentes e de que os depoimentos de uns não influenciem os depoimentos de outros, 
para que não fiquem prejudicados os trabalhos da CP. Declarou que as sessões seriam 
gravadas pela Camara e que ao final da instrução processual, mediante requerimento, 
poderia ser disponibilizado aos advogados dos envolvidos. 

Em seguida iniciou a oitiva do Sr. Ademar Alves Pereira, advertindo-o de que deveria 
falar a verdade sob pena de cometimento de crime de falsidade e ainda de que as 
respostas deveriam ser objetivas. 

1. Narre os fatos ocorridos no dia 19, quando da gravação da live. R. Que a 
denunciada foi convidada para a live por telefone pelo vereador Davi e la compareceu 
onde estavam o Parra, o Prefeito, o menino do jornal, o Davi e eu. 0 que mostra o 
video é o que aconteceu. 2. Narre os fatos ocorridos sobre o Audio que lhe foi 
enviado dia 25/02, quando recebeu por meio do aplicativo whatsapp da Senhora 
Claudeci e veio a circular por vários grupos de whatsapp. R. Que a Claudeci foi a 
casa do depoente quando foi atendida por sua esposa e lhe informou que ali estava por 
não ter nenhum outro contato com ele, nem por telefone, nem via redes sociais. 
Gravou um Audio do celular da esposa do depoente diretamente em mensagem para 
ele, no qual narrava a situação de ter encontrado a vereadora no mercado durante 
período em que ela deveria estar em isolamento e pediu que o a io osse 
encaminhado ao Pre ito. Que o depoente enviou de fato o Audio ao Pref ii e também 

7 
111 

410 
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para a senhora Rose do bar, sua amiga que quis ouvir o Audio e depois a Rose enviou 
esse dudio para outras pessoas e o Audio acabou viralizando. 3. 0 Senhor tem 
amizade com a Senhora Claudeci? R. Amizade não, só a conheço. 4. Foi o Senhor 
que convidou a vereadora para participar da live na Viela dos Namorados? R. 
Não. Foi o Davi quem convidou dali do local da live por telefone. 5. Antes da Sara 
chegar ao evento alguém comentou sobre ela ter ido ao CEMAC? De quem partiu o comentário? R. Ninguém comentou, se eu soubesse que ela deveria estar afastada 
eu nem ficaria lá. 6. 0 senhor fez o exame naqueles dias para saber se havia 
contraído Covid? R. Não. 7. Todos usaram máscara no local? R. Todos estavam 
usando mascara, contudo na hora de falar o Prefeito retirou a máscara e ela também. 
Foram os dois que tiraram as mascaras. 8. Deve ser de conhecimento do Senhor que 
além da Sra. Claudeci, também houve a questão levantada pela Sra. Gabriela, que afirmou ter visto a vereadora Sara em supermercado da cidade. 0 senhor tem amizade com a Gabriela? R. Não conhece. 9. 0 senhor chegou a ver alguma 
publicação da vereadora Sara nas redes sociais? R. Vi várias coisas, inclusive as que ela postou. 

As perguntas do advogado do denunciante respondeu: 
1. A vereadora Sara pleiteou a abertura da Viela dos Namorados? R. Sim, inclusive foi ligado para ela porque era pedido dela. 2. 0 senhor sabe se a Sara estava com Covid? R. Não. 3. 0 senhor quando ela chegou ao local perguntou se ela tinha feito algum exame? R. Não. 4. 0 senhor respondeu por todos que estavam no local ou s6 pelo senhor? R. Só por mim. 5. Sobre o Audio enviado pela vereadora, qual o teor dele? R. Eu não lembro, mas tenho ele aqui, se for permitido. 0 depoente foi autorizado a mostrar um dudio recebido da vereadora denunciada e o Audio será entregue na secretaria desta Casa para transcrição posterior. 0 dudio é datado de 10 de março. 

As perguntas do advogado da denunciada respondeu: 
1. Que dia o senhor teve conhecimento dos fatos narrados? R. Não lembro. Fiquei sabendo pelas redes sociais. 2. Quem é Rose e onde o senhor encontrou ela, que dia ocorreu isso? 0 bar estava aberto nesse dia? R. Ela tem um bar na Rua Fortaleza no qual eu passo todas as tardes ao sair da Secretaria. 0 bar estava aberto cumprindo todas as restrições. Perguntado novamente sobre o dia a principio disse que não se lembrava e depois disse que dois ou três dias antes do dudio enviado à ele pela vereadora. A pedido dos advogados foi solicitado ao depoente que verificasse em seu celular a data do recebimento da mensagem da dona Claudeci e confirmasse a data do recebimento da mensagem da Sara. Os dudios da Claudeci foram apagados do celular do depoente, mas eram datados de 04 de março, esclarece que no celular da minha esposa ainda deve ter as mensagens. Esclarece que um dia ou dois depois foi ao bar da Rose quando passou as mensagens para ela. 3. Como foi apurado que a vereadora Sara havia recebido alta médica? Quem fez essa apuração? R. Eu não sei quando ela recebeu e nem lembro. 4. 0 senhor sabe se houve consentimento da vereadora pra consulta ao prontuário dela? R. Essa eu não pre em res onder, eu /IA° 
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médico e não estou la no Cemac. 5. Nas postagens que o senhor viu havia cópia do termo de consentimento assinado por ela? R. Não vi. Não tenho conhecimento. 6. 0 
senhor sabe informar como funciona o procedimento para afastamento junto ao Cemac, sabe dizer se é fornecido algum documento ao paciente para assinatura? R. Não sei. 7. 0 senhor viu a vereadora Sara circulando na rua depois do dia 19, depois do horário que foi realizada a live? R. Não. 8. Na hora da fala, o vereador Davi estava sem máscara na hora da fala dela? R. Que eu me lembre ele estava com a mascara, só ela e o Prefeito retiraram a mascara. 

As declarações feitas foram lidas e ratificadas pela testemunha. Digitadas por mim, Bruna Cristina dos Santos Mendes, sob orientação da assessoria jurídica da Casa. 0 presente documento, depois de lido e conferido, sera assinado pelos membros da Comissão e pelo depoente. Nada mais havendo a tratar, as 0h51 mm , o Presidente da Comissão processante deu por encerrados os trabalhos. 

Membros da Comissão Processante: 

Cého Antonio err utti Victor S Almeida Palhares 
Vereador - Presidente Vereador - Relator 

Nat . Gesteiro da Palma 
OAB/SP 162.890 

Assessora Jurídica da Câmara 

vi 
Verea 

Ilya 
nunciante 

Adem Pereira 
temunha 

Rodrigo CastilfiSoares 
Vereador - Membro 

uis Ferrari Padovan 
0A13/SP 243.613 

Advogado Constituído 

Gustavo Rodrigues Piveta 
0A13/SP 226.858 

Advogado Constituído 
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DEPOIMENTO QUE PRESTA 0 SRA. CLAUDECI GONÇALVES DA SILVA AO 
PROCESSO DA COMISSÃO PROCESSANTE N° 01 - CRIADA POR DENÚNCIA 
DE QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. 
Denunciantes: Vereador Davi Fernando da Silva e cidadão Bruno Tiago da Silva 
Brandino. 
Denunciada: Vereadora Sara dos Santos Scarabelli Souza. 

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um (29/04/2021), 
compareceu a Sra. Claudeci Gonçalves da Silva, RG 28144835, brasileira, divorciada, 
residente e domiciliada na Rua Bahia, 379. 

Presentes os Senhores vereadores: Célio Antonio Ferregutti, Victor Silva Almeida 
Palhares e Rodrigo Castilho Soares, respectivamente, presidente, relator e membro da 
Comissão Processante; a Assessora Jurídica da Camara, Natalia P. Gesteiro da Palma 
OAB/SP 162.890. 

Presente também, o Dr. Silvio Luis Ferrari Padovan - OAB/SP 243.613, constituído 
conforme procuração para representar a denunciada Sara dos Santos Scarabelli Souza, o vereador Davi Fernando da Silva e seu advogado, Dr. Gustavo Rodrigues Piveta - 
OAB /SP 226.858 devidamente constituído, conforme procuração constante dos autos. 

0 Presidente da Comissão, Vereador Célio Antonio Ferregutti, esclareceu aos 
presentes que não estavam autorizados, em hipótese alguma, a fotografar ou gravar som ou imagem da presente audiência com a finalidade de preservar a imagem dos presentes e de que os depoimentos de uns não influenciem os depoimentos de outros, para que não fiquem prejudicados os trabalhos da CP. Declarou que as sessões seriam 
gravadas pela Camara e que ao final da instrução processual, mediante requerimento, poderia ser disponibilizado aos advogados dos envolvidos. 

Em seguida iniciou a oitiva da Sra. Claudeci Gonçalves da Silva, advertindo-a de que deveria falar a verdade sob pena de cometimento de crime de falsidade e ainda de que as respostas deveriam ser objetivas. 

1. Narre os fatos ocorridos no dia 26 de fevereiro, em que a Senhora afirmou ter visto a vereadora Sara no Mercado Fortaleza? R. Que ela esteve no Mercado Fortaleza dia 26/02, as 17h40min quando viu a vereadora no açougue do mercado, e logo em seguida pedindo para uma pessoa pegar uma cerveja para ela. A vereadora estava com máscara. A depoente saiu muito assustada do mercado e por isso bateu o carro em uma moto, tentou contato com o disk denúncia, mas como não teve retorno se dirigiu a casa do Ademar do Gesso para narrar os fatos. Como ele não estava falou com a esposa dele que a autorizou a enviar a ele mensagem de voz via whatsapp. A depoente esclarece que no dia 19/02 havia visto urna r,portagem que noticiava a contami a vereadora por coronavirus e que n"dia 20/02 havia visto uma 
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postagem da própria vereadora falando de seu estado de saúde. 2. A Senhora sabe que 
o Senhor Ademar não é Secretário de Saúde? Por que foi com ele que a Senhora 
entrou em contato com ele? R. Na época da política o Ademar e o Prefeito visitaram 
o salão da depoente, e ela disse aos dois que se precisasse de algo da administração 
procuraria por eles, nesse dia ela não sabia o telefone nem do Prefeito nem do Ademar, 
mas sabia onde este último residia, e resolveu ir até lá. 4. A Senhora se lembra das 
datas das postagens sobre a doença e resultados de exame da Vereadora? R. Dia 
19, dia 20 e tenho tudo documentado. Acompanho tudo pelo Facebook e outras redes 
sociais. 5. A senhora chegou a fazer publicações referentes ao caso nas redes 
sociais? R. Não, nem publicar nem comentar nada a respeito disso. 6. Em algum 
momento a Senhora se arrependeu de ter feito de feito o Audio? R. Não, não me 
arrependo porque pensei no meu bem estar e no de outras pessoas, porque a 'coisa está 
feia'. Quanto ao vazamento do áudio, não tenho responsabilidade porque só fiz o meu 
papel. Esclarece a depoente que diversas outras pessoas que estavam no mercado 
também enviaram denúncias para o disk denúncia. 7. Em seu depoimento na Policia 
Civil, a senhora citou que a Vereadora passou a se sentir mal no dia 20 de 
fevereiro, como a Senhora soube disso? R. Pelas redes sociais. Por publicação da 
própria vereadora. 8. A Senhora chegou ver alguma publicação da Vereadora Sara 
nas redes sociais? R. Várias. 9. A Senhora tem alguma amizade com o Sr. Ademar 
Alves Pereira? A senhora chegou receber ligações ou mensagens dele? R. 
Conheço, mas não recebi nenhuma ligação dele. 10. A Senhora tem alguma amizade 
com o Vereador Davi? A senhora recebeu mensagens ou ligações dele? R. 
Conheço, porque estudei com ele e nessa cidade todo mundo conhece todo mundo, 
assim como conheço a vereadora também, mas não tive nenhum contato com ele sobre 
o assunto. 11. A Senhora tem alguma amizade com a Vereadora Sara? A senhora 
recebeu ligações ou mensagens dela? R. Conheço ela, vou na loja dela, mas conheço 
todo mundo e nunca recebi ligação dela. 12. A Senhora recebeu mensagens ou 
ligações do Sr. Gabriel Montrezol? R. Não. Não o conheço, a não ser por redes 
sociais. 13. A Senhora recebeu mensagens ou ligações do Sr. Nestor Tobias? R. Não sei quem 6. 14. A Senhora recebeu mensagens ou ligações do Sr. Rodrigo 
Rosseti Parra? R. Não. 15. A Senhora recebeu mensagens do Sr. Prefeito André Lemos? R. Não. 16. Algum familiar da vereadora Sara em alguma oportunidade após os fatos narrados entrou em contato com a Senhora? R. Não, nunca aconteceu nenhum contato nem ameaça, como já falei na delegacia. 17. A Senhora esteve aqui na segunda-feira e mostrou para este vereador um video, que segundo a Senhora mesmo está circulando na cidade. Um video maldoso e irônico que mostra , também os vereadores desta comissão. 0 que a Senhora tem a dizer sobre isso? R. Não sei quem foi e acho um absurdo, porque fui cumprir meus deveres de cidadã e estou sendo prejudicada por isso. Não sei quem fez e não cabe a mim procurar saber. 18. A senhora disse que queria fazer um boletim de ocorrência sobre a gravação desse video. A senhora já fez? R. Ainda não pois estou esperando o desenrolar dos fatos. 19. A senhora saiu de lá (Mercado Fortaleza) e bateu numa moto. Foi feito boletim de ocorrência? R. Não porque o senhor no qual bati . o quis. 
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As perguntas do advogado do denunciante respondeu: 
1. A senhora leu no Facebook da Sara a nota pública onde ela admitiu ter 
contraído covid? R. Sim , no dia 20 As 22h12min ela postou e eu dei um 'print' e 
guardei pra mim. 2. A senhora verificou se essa postagem ainda existe? R. Não 
existe, ela foi apagada, mas eu tenho 'print' porque como estava acompanhando os 
fatos achei melhor guardar. 3. A senhora viu a reportagem do blog do Jorge Zanoni 
sobre a nota pública? R. Sim, acompanhei todos os jornais. 4. A senhora deseja 
apresentar algum documento? R. Não trouxe porque não sabia que poderia 
apresentar as provas, mas tenho tudo no meu celular gravado certinho. 5. A senhora 
confirma que a postagem feita é a que consta na folha 7 da denúncia? R. Sim. Ela 
foi apagada. Depois observou que a que ela tem e que foi apagada 6 outra postagem, 
não a da folha 7. A nota pública que foi apagada consta da folha 7 do processo que 
corre na Camara e nas folhas 25 do TC. 

As perguntas do advogado da denunciada respondeu: 
1. Por que a senhora não tirou foto da vereadora no mercado? R. Que na hora do 
desespero não pensei e não ia tirar o meu celular e fotografar a vereadora. Eu fiz a 
denúncia, cabe As autoridades pedir filmagem, etc. para confirmar a minha denúncia. 
Cabe A vereadora se defender e provar que eu estava errada. Eu sei da gravidade de 
fazer uma denúncia sem fundamento. 2. A quem cabe provar a denúncia? R. 0 
advogado está querendo dizer que se eu denunciei eu tenho que provar, não é assim. 
Eu cumpri o meu dever de cidadã em fazer a denúncia, é a mesma situação de se eu 
denunciasse o tráfico de drogas, quem investiga e prova é a Policia, não eu, eu só 
cumpri o meu dever. Consta em ata a pedido do advogado do vereador denunciante 
que é direito de qualquer cidadão fazer a denúncia em casos de crimes contra a saúde 
pública, como ocorreu com a depoente, art. 50, Lei 1.379. 3. A senhora sabe como 
funciona o procedimento para afastamento junto ao Cemac? Sabe se é fornecido 
um termo de consentimento para afastamento? R. Eu não sei porque graças A Deus 
não precisei ir lá, mas segundo ouvi falar você vai até o Cemac, é marcado o dia para 
fazer o exame e após confirmação da doença, você é colocado em isolamento por 
quinze dias, assinando um documento que comprova que você foi avisado disso. 4. A 
senhora chegou a perguntar para a vereadora se ela já estava de alta? R. Não 
perguntei e como já disse sai correndo do mercado e bati numa moto. Agora eu 
pergunto ao senhor, como a pessoa que positivou no dia 20 poderia estar de alta no dia 
26. E impossível isso acontecer. A gente não é burra, isso não tem lógica e não tem 
ciência. 5. A senhora sabia se ela tinha alguma alta médica em mios naquele dia? 
R. Não. Não me dirigi A ela, sai desesperada de lá. No dia 20 a vereadora postou que 
tinha testado positivo, como ela poderia estar de alta no dia 26? Não me baseei em 
documentos oficiais, mas sim nas postagens feitas pela própria vereadora e 
noticias veiculadas pela imprensa sobre o protocolo. 6. A senhora chegou a fazer 
algum teste ou isolamento após o contato com a Sara? R. Não. Eu não cheguei 
próximo a vereadora e por isso não fiz o exame. 

- 
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As declarações feitas foram lidas e ratificadas pela depoente. Digitadas por mim, 
Bruna Cristina dos Santos Mendes, sob orientação da assessoria jurídica da Casa. 0 
presente documento, depois de lido e conferido, será assinada pelos membros da 
Comissão e pela depoente. Nada mais havendo a tratar, As 10h43min, o Presidente da 
Comissão processante deu por encerrados os trabalhos. 
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DEPOIMENTO QUE PRESTA 0 SR. GABRIEL CASAGRANDE MONTREZOL 
AO PROCESSO DA COMISSÃO PROCESSANTE N° 01 — CRIADA POR 
DENÚNCIA DE QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. 
Denunciantes: Vereador Davi Fernando da Silva e cidadão Bruno Tiago da Silva 
Brandin°. 
Denunciada: Vereadora Sara dos Santos Scarabelli Souza. 

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um (29/04/2021), 
compareceu o Sr. Gabriel Casagrande Montrezol, RG 57.536.286-8, brasileiro, 
solteiro, residente e domiciliado na Sitio Santa Rosa, Bairro Palmeiras. 
Presentes os Senhores vereadores: Célio Antonio Ferregutti, Victor Silva Almeida 
Palhares e Rodrigo Castilho Soares, respectivamente, presidente, relator e membro da 
Comissão Processante; a assessora jurídica da Camara, Natalia P. Gesteiro da Palma 
OAB/SP 162.890. 

Presente também, o Dr. Silvio Luis Ferrari Padovan — OAB/SP 243.613, constituído 
conforme procuração para representar a denunciada Sara dos Santos Scarabelli Souza, 
o vereador Davi Fernando da Silva e seu advogado, Dr. Gustavo Rodrigues Piveta — 
OAB /SP 226.858 devidamente constituído, conforme procuração constante dos autos. 

0 Presidente da Comissão, Vereador Célio Antonio Ferregutti, esclareceu aos 
presentes que não estavam autorizados, em hipótese alguma, a fotografar ou gravar 
som ou imagem da presente audiência com a finalidade de preservar a imagem dos 
presentes e de que os depoimentos de uns não influenciem os depoimentos de outros, 
para que não fiquem prejudicados os trabalhos da CP. Declarou que as sessões seriam 
gravadas pela Camara e que ao final da instrução processual, mediante requerimento, 
poderia ser disponibilizado aos advogados dos envolvidos. 

Em seguida iniciou a oitiva do Sr. Gabriel Casagrande Montrezol, advertindo-o de que 
deveria falar a verdade sob pena de cometimento de crime de falsidade e ainda de que 
as respostas deveriam ser objetivas. 

1. Narre os fatos ocorridos no dia 19 de fevereiro? R. Que foi convidado pelo 
denunciante para fazer a filmagem do anúncio da abertura da viela, juntamente com o 
Prefeito, o Ademar do Gesso, o pessoal da Prefeitura e a vereadora denunciada. LA 
chegando antes de iniciar as gravações, o Prefeito perguntou à vereadora se ela estava 
bem e ela disse que estava, que estava negativa. No dia seguinte, todos ficar 
sabendo pelas redes sociais que a vereadora havia testado positivo. 2. Quem estava 
presente na live? R. Estava eu, Nestor, Sara, marido da Sara, Davi, André, Parra e 
Ademar. 3. 0 senhor fez exame para saber se havia contraído Covid na época? R. 
Fiquei aguardando para ver se aparecia algum sintoma, como não tive, não fiz exame. 
4. 0 Senhor tem amizade com o Vereador Davi? R. oje não muito, porque não 
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trabalhamos mais no mesmo lugar, então hoje o nosso contato é bem menor. 5. 0 
senhor chegou a ver alguma publicação da Vereadora Sara nas redes sociais? R. 
Eu ouvi pelo jornal do Leandro Luis que a vereadora estaria dizendo que as noticias 
eram falsas. 6. Antes da Sara chegar no evento alguém comentou sobre ela ter ido 
ao CEMAC? De quem partiu o comentário? R. 0 André Lemos, o Parra e o Davi 
estavam conversando a respeito, tendo o Prefeito inclusive perguntado se ela estava 
positiva, mas ai alguém disse que não, porque sendo ela estaria em isolamento. 7. Em 
seu depoimento à Policia, o Senhor disse também que somente ela falou sem 
máscara, o senhor confirma isso? R. Sim. 

As perguntas do advogado do denunciante respondeu: 
1. Como você soube que a vereadora estava com suspeita de covid? R. Fiquei 
sabendo pela página do Leandro Luis que a vereadora estava positiva, entrei em 
contato com o Davi para perguntar a ele se ele sabia, porque nós havíamos estado com 
ela um dia antes. Refeita a pergunta, depoente respondeu que ficou sabendo da 
suspeita antes da live. 2. Como você soube que Sara esteve no Cemac? R. Depois 
das noticias que surgiram, constando inclusive que ela fez o exame lá. 3. 0 jornal em 
que ele trabalha noticiou alguma coisa a respeito dos fatos investigados nessa 
comissão? R. Sim, noticiamos sobre a abertura da comissão. 

As perguntas do advogado da denunciada respondeu: 
1. Quando você ficou sabendo que Sara teria positivado, você fez algum 
isolamento? R. Fiquei até segunda-feira em casa, sem contato com ninguém até por 
cuidado com a minha família. Na minha casa moram pessoas bastante idosas, inclusive 
uma avó faz hemodiálise. Então fui pra casa da minha mãe e fiquei num quarto lá. 2. 
Quando a vereadora disse que estava negativada, havia mais alguém perto? R. 
Nestor, marido da Sara, Davi, André e Parra. 3. Depois do dia 19 o senhor viu a Sara 
em algum lugar? R. Não cheguei a ver. 4. Que dia ficou sabendo que Sara estava 
positivada? R. No sábado após a live, dia 20. 5. Sabe informar o horário que a 
vereadora fez o exame de covid? R. Foi na parte da manhã, por volta das 10h30. 6. 
Que dia o senhor ficou sabendo que Sara esteve no Cemac? R. No dia 20, quando 
fiquei sabendo que ela estava positiva e liguei para o vereador Davi que me disse que 
ela havia feito exame no Cemac. 7. 0 senhor sabe como funciona o protocolo? 
Houve protesto para saber qual a pertinência da pergunta 1 e pergunta 7 ao depoente. 
Havendo a modificação da pergunta para '0 senhor viu no processo ou nas redes 
sociais o termo de consentimento assinado pela vereadora?' R. Não. 

As declarações feitas foram lidas e ratificadas pelo depoente. Digitadas por mim, 
Bruna Cristina dos Santos Mendes, sob orientação da assessoria jurídica da Casa. 0 
presente documento, depois de lido e conferido, será assinada pelos membros da 
Comissão e pela depoente. Nada mais havendo a tratar, As 11h13min, o Presidente d 
Comissão processante deu por encerrados os trabalhos. 

4 
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DEPOIMENTO QUE PRESTA 0 SRA. GABRIELA RODRIGUES 
GONÇALVES AO PROCESSO DA COMISSÃO PROCESSANTE N° 01 — 
CRIADA POR DENÚNCIA DE QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. 
Denunciantes: Vereador Davi Fernando da Silva e cidadão Bruno Tiago da Silva 
Brandino. 
Denunciada: Vereadora Sara dos Santos Scarabelli Souza. 

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um (29/04/2021), 
compareceu a Sra. Gabriela Rodrigues Gonçalves, RG 47.320.189-6, brasileira, 
divorciada, residente e domiciliada na Rua Martin Afonso, n° 1513 — fundos. 

Presentes os Senhores vereadores: Célio Antonio Ferregutti, Victor Silva Almeida 
Palhares e Rodrigo Castilho Soares, respectivamente, presidente, relator e membro da 
Comissão Processante; a Assessora Jurídica da Camara, Natalia P. Gesteiro da Palma 
OAB/SP 162.890. 

Presente também, o Dr. Silvio Luis Ferrari Padovan — OAB/SP 243.613, constituído 
conforme procuração para representar a denunciada Sara dos Santos Scarabelli Souza, 
o vereador Davi Fernando da Silva e seu advogado, Dr. Gustavo Rodrigues Piveta — 
OAB /SP 226.858 devidamente constituído, conforme procuração constante dos autos. 

0 Presidente da Comissão, Vereador Célio Antonio Ferregutti, esclareceu aos 
presentes que não estavam autorizados, em hipótese alguma, a fotografar ou gravar 
som ou imagem da presente audiência com a finalidade de preservar a imagem dos 
presentes e de que os depoimentos de uns não influenciem os depoimentos de outros, 
para que não fiquem prejudicados os trabalhos da CP. Declarou que as sessões seriam 
gravadas pela Camara e que ao fmal da instrução processual, mediante requerimento, 
poderia ser disponibilizado aos advogados dos envolvidos. 

Em seguida iniciou a oitiva da Sra. Gabriela Rodrigues Gonçalves, advertindo-a de 
que deveria falar a verdade sob pena de cometimento de crime de falsidade e ainda de 
que as respostas deveriam ser objetivas. 

1. Narre os fatos ocorridos no dia 23 de fevereiro. R. Que no dia 23 sai da Santa 
Casa, onde meu tio estava internado para buscar uma marmita para minha ink no 
Supermercado Prata, por volta das 11h, meio dia. La dentro encontrei a vereadora Sara 
que não me reconheceu. No dia seguinte, fiquei sabendo que ela estava com covid 
desde o dia 19. 2. Como a Senhora tem certeza de que era ela, já que com máscara 
nem sempre conseguimos reconhecer as pessoas? R. Porque eu passei bem perto 
dela, a gente estava bem próximo uma da outra, eu olhei pra ela e vi que era ela. 3. A 
vereadora postou no grupo de vereadores mostrando inclusive o número de 
protocolo dela no Cemac, no dia 23 de fevereiro, no mesmo dia. A senhora tem 
certeza e viu ela no Supermercado Prata? R. 0 advogado denunciante pe 



Câmara Municipal de Dracena 
Rua Princesa Isabel, 1635 <> Centro--
CEP — 17900-000 <> Dracena - FL.N LAO 

Telefones/fax.: (0xx18) 3821-1800/3821-59123, 0, 21 
e-mail: secretaria@camaradracena.sp.govt.br 

site: http://www.camaradracena.sp.gov.br--

para constar em ata que a pergunta formulada à depoente referente a documento não 
constante nos autos. A depoente informa que tem certeza do que viu e repergunta a 
comissão como ter certeza de que a vereadora estava realmente no Cemac no horário 
que se comunicou com os vereadores. 4. A Senhora entrou em contato com o 
vereador Davi por telefone ou mensagem via Facebook? R. Mensagem whatsapp. 
5. Por qual motivo a senhora não entrou em contato com nenhum outro 
vereador? R. Porque tinha o contato dele. Poderia ter entrado em contato com 
qualquer outro. Falei também com o Kielse. 6. A Senhora chegou a fazer 
publicações referentes ao caso nas redes sociais? R. Sim. 7. A senhora tem 
conhecimento ou amizade com a Sra. Claudeci? R. Ela é amiga da minha mãe. 8. A 
Senhora sabe de algum Audio que a Claudeci fez? R. Soube depois. 9. A Senhora 
chegou a comentar sobre o fato ocorrido na rede social da Claudeci? R. Não. 10. 
Em algum momento da vida, a senhora teve amizade com a vereadora Sara? R. A 
minha família tem amizade com ela, mas eu e ela não. 11. A Senhora recebeu 
mensagens ou ligações do Sr. Ademar Alves Pereira? R. Não. 12. A Senhora 
recebeu mensagens ou ligações do Sr. Gabriel Montrezol? R. Não sabe quem 6. 13. 
A Senhora recebeu mensagens ou ligações do Sr. Nestor Tobias? R. Não. 14. A 
Senhora recebeu mensagens ou ligações do Sr. Rodrigo Rosseti Parra? R. Não. 15. 
A Senhora recebeu ligações ou mensagens do Sr. Prefeito André Lemos? R. Não. 
16. Familiares da vereadora Sara em alguma oportunidade após os fatos 
narrados entraram em contato com a senhora? R. Só falaram coisas de mim através 
das redes sociais, me coagindo. 17. A Senhora protocolou na Câmara um queixa 
sobre o fato de ter visto a vereadora no supermercado, quem a orientou a fazer 
isso? R. Davi me orientou a fazer a denfincia na Camara. 18. Em seu depoimento a 
Senhora entregou um Audio à policia. 0 Audio foi transcrito e é possível observar 
uma voz masculina. De quem é a voz? R. Do Davi. 19. A Senhora confirma que o 
vereador Davi lhe orientou a fazer a denúncia por escrito? R. Porque eu o procurei. 

As perguntas do advogado do denunciante respondeu: 
1. A senhora viu a nota de esclarecimento da folha 25 do TC ou 7 da denúncia? R. 
Sim. 2. A senhora comentou a nota de esclarecimento da vereadora? R. Sim. 3. 
Teve algum comentário apagado? R. Creio que não. 4. A senhora falou que foi 
coagida nas redes sociais. Por quem? R. 0 marido dela e pela filha Tais Scarabelli. E 
também parece que o irmão dela comentando sobre a minha postagem. 

As perguntas do advogado da denunciada respondeu: 
1. Você ficou sabendo o resultado das investigações pelas imagens do mercado pela Policia Civil? R. Não. 2. Você sabia no dia 23/02 que a vereadora estava 
positivada? R. No momento 'ilk) caiu a minha ficha', chegando em casa é que fui verificar que desde o dia 19 havia noticia da positivação da vereadora e ai fique assustada porque normalmente são dez dias de isolamento. 3. Por que você não tirou foto da vereadora no dia 23/02? R. Porque como já disse não caiu minha ficha, eu estava correndo por conta do meu tio estar internado na Santa Casa. A vereadora Sara neste momento se exaltou e pediu para perguntar à depoente 'quanto la g. 4 , para 
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falar o que está falando' e por este motivo foi advertida para que em nova 
manifestação ela sera retirada da sala. A vereadora denunciada foi retirada da sala 
bastante transtornada, afirmando que o depoimento da testemunha era mentiroso. 4. 
Que horário no dia 23 você tomou conhecimento de que Sara deveria estar em 
isolamento? R. Eu não lembro o horário, mas fiquei sabendo pelas redes sociais. 5. 
Você fez denúncia no disk denúncia? R. Não. 6. Quando e como ficou sabendo que 
Sara estava positivada? R. Fiquei sabendo pelas redes sociais, o horário eu não 
lembro. Fiquei indignada por ela ter postado que havia dudio falso sobre o isolamento 
dela e pergunto cadê o período de isolamento se ela estava com covid dia 19 ela não 
deveria estar em isolamento no dia 23? 7. Alguém te orientou como fazer a 
denúncia? R. Não. E sobre tudo que postei no Facebook também não fui orientada. A 
depoente se mostra bastante nervosa pela situação criada pela vereadora durante seu 
depoimento. 0 advogado do denunciante requer que a comissão oficie a Camara 
Municipal para verificar em seus arquivos se existe algum requerimento da vereadora 
Sara para a abertura da Viela dos Namorados. Requer também a apreensão dos 
documentos apresentados pela comissão ao formular a pergunta número 3 e que sejam 
juntados ao processo. 0 advogado da denunciada requereu que fosse oficiada a Santa 
Casa e ao Cemac para que informe se a vereadora esteve la no dia 23, em que horário, 
qual senha de atendimento e se ela foi pegar resultado de exame. Também questiona se 
houve entrega de exame e se a Sara assinou termo de recebimento. A testemunha 
requer sejam-lhe fornecidas cópia do video com o dudio do seu depoimento, bem 
como da ata respectiva. De imediato, foi deferida a cópia do video, dudio e ata da 
testemunha, que serão entregues após o encerramento da instrução. Os demais 
requerimentos formulados pelos advogados serão analisados pela comissão em reunido 
e a decisão será aos mesmos informada em oficio. 

As declarações feitas foram lidas e ratificadas pela depoente. Digitadas por mim, 
Bruna Cristina dos Santos Mendes, sob orientação da assessoria jurídica da Casa. 0 
presente documento, depois de lido e conferido, será assinada pelos membros da 
Comissão e pela depoente. Nada mais havendo a tratar, As 11h56min, o Presidente da 
Comissão processante deu por encerrados os trabalhos. 

Membros da Comissão Processante: 

io ntonio Ferr utti Victor va Almeida Palhares 
Vereador - Presidente Vereador - Relator 

Gabriela Ro ues Gonçalves 
Te unha 

Rodrigo Cashi 
Vereador - Me 
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Dr. Silvio Luis Ferrari Padovan 

OAB/SP 243.613 
Advogado Constituído 
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Dracena, 29 de abril de 2021. 

Oficio Intimação n.° 12/21 
CP— 01/2021 

Prezado Senhor: 

Citado como testemunha, e arrolado pelos 
denunciantes, da Comissão Processante 01/2021, criada por denúncia de quebra 
de decoro parlamentar da vereadora Sara dos Santos Scarabelli Souza, tendo 
como denunciante o vereador Davi Fernando da Silva e o cidadão Bruno Tiago 
Brandino, os membros da Comissão, Célio Antonio Ferregutti, presidente; 
Victor Silva Palhares, relator; e Rodrigo Castilho Soares, INTIMAM Vossa 
Senhoria a comparecer no dia 04 de maio de 2021, A's 09:00 horas no prédio da 
Camara Municipal, localizado na Rua Princesa Isabel, 1635, para prestar 
declarações na audiência de instrução processual. 

Reiteram-lhe os protestos de consi 

• 107°-69.—
Célio Antonio Ferreg t 
Presidente - Vereador — PV 

ração e respeito. 

Vi S. Almeida Palhares 
Relator - Vereador - PP 

Rodrigo Castil o oares 
Vereador — PSDB 

A Sua Senhoria 
Dr. André Suckow Monteiro 
DD. Médico do CEMAC 
Dracena — SP 

Souza 
1.;s ceFT AR IA DE SAUDE E 

44iGIENE PUBLICA 



• 

Câmara Municipal de Dracena 
Rua Princesa Isabel, 1635 <> Centro 

CEP — 17900-000 <> Dracena - SP 
Telefones/fax.: (0xx18) 3821-1800/3821-5923 
e-mail: secretaria@camaradracena.sp.gov.br 

site: http://www.camaradracena.sp.gov.br 

FL.NO  LIC 

N1 / 2  , 

Dracena, 29 de abril de 2021. 

Oficio Intimação n.° 13/21 
CP — 01/202 I 

Prezada Senhora: 

Citada como testemunha, e arrolada pelos 
denunciantes, da Comissão Processante 01/2021, criada por denúncia de quebra 
de decoro parlamentar da vereadora Sara dos Santos Scarabelli Souza, tendo 
como denunciante o vereador Davi Fernando da Silva e o cidadão Bruno Tiago 
Brandino, os membros da Comissão, Célio Antonio Ferregutti, presidente; 
Victor Silva Palhares, relator; e Rodrigo Castilho Soares, INTIMAM Vossa 
Senhoria a comparecer no dia 04 de maio de 2021, às 09h:45min no prédio da 
Camara Municipal, localizado na Rua Princesa Isabel, 1635, para prestar 
declarações na audiência de instrução processual. 

Reiteram-lhe os protestos de consideração e respeito. 

• gSkie‘cee-
io Antonio Ferr • utti 

Presidente - Vereador — PV 
Vi tv" S. Almeida Palhares 
Relator - Vereador - PP 

Rodrigo Ca o Soares 
Vereador — PSDB 

A Sua Senhoria 
Dra. Maria Angélica Sandoval 
DD. Médica do CEMAC 
Dracena — SP 

SOO 
u0E 

.4fli'f"tp°V.BLIcP' ,41wes 
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Dracena, 29 de abril de 2021. 

Oficio Intimação n.° 14/21 
CP — 01/2021 

Prezada Senhora: 

Citada como testemunha, e arrolada pelos 
denunciantes, da Comissão Processante 01/2021, criada por denúncia de quebra 
de decoro parlamentar da vereadora Sara dos Santos Scarabelli Souza, tendo 
como denunciante o vereador Davi Fernando da Silva e o cidadão Bruno Tiago 
Brandino, os membros da Comissão, Célio Antonio Ferregutti, presidente; 
Victor Silva Palhares, relator; e Rodrigo Castilho Soares, INTIMAM Vossa 
Senhoria a comparecer no dia 04 de maio de 2021, às 1 lhoras no prédio da 
Camara Municipal, localizado na Rua Princesa Isabel, 1635, para prestar 
declarações na audiência de instrução processual. 

Reiteram-lhe os protestos de consid ração e respeito. 

•Pirjc- 

i 
,- f 

eho Antonio Ferre sfrtti 
Presidente - Vereador — PV 

Victo Almeida Palhares 
Relator - Vereador - PP 

Rodrigo Castil ares 
Vereador — SDB 

A Sua Senhoria 
Sra. Sueli Rocha da Costa 
DD. Enfermeira do CEMAC 
Dracena — SP 
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Dracena, 29 de abril de 2021. 

Oficio Intimação n.° 15/21 
CP — 01/202 1 

Prezada Senhora: 

Servimo-nos deste para comunicá-la de que foram 
arrolados como testemunhas na Comissão Processante 01/2021, criada por 
denúncia de quebra de decoro parlamentar da vereadora Sara dos Santos 
Scarabelli Souza, os servidores municipais ligados a esta Secretaria, abaixo 
relacionados, para comparecerem na Camara Municipal a fim de prestar 
declarações na audiência de instrução processual: 

- dia 04/05/2021, As 09:00 horas — Dr. André Suckow Monteiro 
- dia 04/05/2021, As 09h45min - Dra. Maria Angélica Sandoval 
- dia 04/05/2021, As 11:00 horas — Enfermeira do Cemac 

Reiteram-lhe os protestos de consideração e respeito. 

é io Antonio Ferr gutti 
Presidente - Vereador — PV 

Vic Almeida Palhares 
Relator - Vereador - PP 

Rodrigo Castilho oares 
Vereador — PSDB 

A Sra. 
Rosemary Magi Fonseca Souza 
DD. Secretária Municipal de Saúde 
Dracena-SP 

Souza 

SECRETARIA DE SAU E E 
bsemary 

HIGIENE PUB A



Câmara Municipal de Dracena 
Rua Princesa Isabel, 1635 <> Centro 

CEP — 17900-000 <> Dracena - SP e 

Telefones/fax.: (0xx18) 3821-1800/3821-5923i F1- • 1\1°

e-mail: secretaria@camaradracena.sp.gov.Imi p-coc.

site: http://wwvv.camaradracena.sp.gov.br 

Dracena, 29 de abril de 2021. 

Oficio Intimação n.° 16/21 
CP — 01/2021 

Exma. Senhora. 

Com a finalidade intimá-la dos atos desta Comissão Processante 
(01/2021), criada por denúncia de quebra de decoro parlamentar em desfavor de 
Vossa Excelência, tendo como denunciantes o vereador Davi Fernando da Silva 
e o cidadão Bruno Tiago Brandino, os membros da Comissão, Célio Antonio 
Ferregutti, presidente; Victor Silva Palhares, relator; e Rodrigo Castilho Soares, 
comunicam que foram intimadas a prestarem depoimentos no dia 04 de maio de 
2021, as seguintes pessoas: 
- dia 04/05/2021, às 09:00 horas — Dr. Andre Suckow Monteiro 
- dia 04/05/2021, As 09h45min - Dra. Maria Angelica Sandoval 
- dia 04/05/2021, As 11:00 horas — Enfermeira do Cemac 

Nos termos no inciso IV, do artigo 50 do Decreto-Lei n° 201, de 27 
de fevereiro de 1967, é permitido-lhe ou ao seu procurador, assistir as 
audiências, bem como a formular perguntas e reperguntas As testemunhas e 
requerer o que for de interesse da defesa. 

Atenciosamente 

Célio Antonio Fer1éguitii 
Presidente - Vereador — PV 

Victo Almeida Palhares 
Relator - Vereador - PP 

Rodrigo Ca i o Soares 
Vereador — PSDB 

A Sua Excelência 
Sra. Sara dos Santos Scarabelli Souza 
Dracena — SP 
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Dracena, 29 de abril de 2021. 

Oficio n.° 17/21 - Notificação 
CP — 01/2021 
Denunciantes: vereador Davi Fernando da Silva e o cidadão Bruno Tiago 
Brandino 
Denunciada: Sara dos Santos Scarabelli Souza 
Denúncia: Quebra de Decoro Parlamentar 

Exmo. Senhor: 

Servimo-nos desta para notificá-lo de que serão 
ouvidos nos autos do processo em referência: 

- dia 04/05/2021, is 09:00 horas — Dr. André Suckow Monteiro 
- dia 04/05/2021, às 09h45m1n - Dra. Maria Angélica Sandoval 
- dia 04/05/2021, às 11:00 horas — Enfermeira do Cemac 

Atenciosamente 

e io ntonio Ferre tti 
Presidente - Vereador — PV 

A 

40 
Victor S. Almeida Palhares 
Relator - Vereador - PP 

Rodrigo Castilho ares 
Vereador — PSDB 

A Sua Excelência 
Sra. Davi Fernando da Silva 
Dracena — SP 
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Dracena, 29 de abril de 2021. 

Oficio n.° 18/21 - Notificação 
CP — 01/2021 
Denunciantes: vereador Davi Fernando da Silva e o cidadão Bruno Tiago 
Brandino 
Denunciada: Sara dos Santos Scarabelli Souza 
Denúncia: Quebra de Decoro Parlamentar 

Ilmo. Senhor: 

Servimo-nos desta para notificá-lo de que serão 
ouvidos nos autos do processo em referência: 

- dia 04/05/2021, As 09:00 horas — Dr. André Suckow Monteiro 
- dia 04/05/2021, As 09h45min - Dra. Maria Angélica Sandoval 
- dia 04/05/2021, As 11:00 horas — Enfermeira do Cemac 

46421 1f4 -'97j21 

Atenciosamente 

1/ 
e io A onio Ferre al 

Presidente - Vereador — PV 
Victo Almeida Palhares 

Relator - Vereador - PP 

Rodrigo CastThSoares 
Vereador — PSDB 

A Sua Senhoria 
Sra. Bruno Tiago Brandino 
Dracena — SP 
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REQUERIMENTO N. 401/2020 ANO: 2020 

Protocolo n. 000973 Data 13.08.2020 Horas 10h5 
Autor(es): Vereadora Sara dos Santos Scarabelli Souza 

Assunto: Requer Informações 
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DRACENA 

Requeiro ao Sr. Prefeito, de acori com o Regimento Interno 

dessa egrégia Casa de Leis, ouvido o douto plenário, gll;  nos informe: 

- HA estudo ou previsào para abertura da Viela dos Namorados, 

que liga a Rua dos Ipês it Rua dos Oitis, no Parque Dracena? 

Pois diversos moradores têm nos procurado solicitando a referida 

melhoria. 

Sala das Sessões "DR. JOÃO HOLMES LINS". 

Dracena, 17 de agosto de 2020. 

ChCarabelli 4 0 uza 
= Vereadora - PODE = 
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Só que a fila continua, 
dificuldades para pegar 
resultado, jesus 

Estou aqui desde da oito 
da manhã ainda não fui 
atendida • 
Absurd() 13:05 

Sara Scarabelli Ver 
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Câmara Municipal de Dracena 
Rua Princesa Isabel, 1635 
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Dracena, 03 de maio de 2021. 

Oficio Especial 02/2021 
CP — 01/2021 

Excelentíssimo Senhor. 

Os membros da Comissão Processante n°01, Célio Antonio Ferregutti, Victor Silva 
Almeida Palhares e Rodrigo Castilho Soares, respectivamente, presidente, relator e membro 
da comissão devidamente constituída após o acolhimento da Denúncia em desfavor da 
Vereadora Sara dos Santos Scarabelli Souza, por quebra de decoro parlamentar, tendo como 
denunciante o vereador Davi Fernando da Silva e o cidadão Bruno Tiago Brandino, vêm a 
presença de Vossa Excelência solicitar informações e documentos, a serem obtidos junto ao 
CEMAC, para instruir o processo em andamento. 

Solicitamos que as informações solicitadas seja fornecidas em até 5 (cinco) dias 
Ateis, uma vez que esta comissão tem prazo para concluir esta fase do processo. 

1 — No dia 23 de fevereiro de 2021, a Vereadora Sara dos Santos Scarabelli Souza no 
CEMAC obter resultado de exame? 

2 — São fornecidas senhas para o controle da chegada e o atendimento dos pacientes? 

3 - Informar o horário de chegada da vereadora Sara no estabelecimento e o horário de seu 
atendimento (saída). 

4 — Foi entregue algum resultado de exame à vereadora Sara Scarabelli? 

5 — A vereadora assinou protocolo ou termo de recebimento de exame? 

Sendo o que nos cumpria, reiteramos-lhe protestos de s nsideração e respeito. 

e tomo Ferregut 
Presidente - Vereador — PV 

A Sua Excelência 
Sr. André Kozan Lemos 
DD. Prefeito Municipal 
Dracena - SP 

Vict Almeida Palhares 
Relator - Vereador - PP 

Rodrigo Cii 4hSbares 
Vereador — PSDB 
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Câmara Municipal de Dracena 
Rua Princesa Isabel, 1635 <> Centro 
CEP — 17900-000 <> Dracena - SP 

Telefones/fax.: (0xx18) 3821-1800/3821-5923 
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site: http://www.camaradracena.sp.gov.br 

Dracena, 03 de maio de 2021. 

Oficio Especial 03/2021 
CP — 01/2021 

Ilustrissimo Senhor. 

Os membros da Comissão Processante n°01, Célio Antonio Ferregutti, Victor Silva 
Almeida Palhares e Rodrigo Castilho Soares, respectivamente, presidente, relator e membro 
da comissão devidamente constituída após o acolhimento da Denúncia em desfavor da 
Vereadora Sara dos Santos Scarabelli Souza, por quebra de decoro parlamentar, tendo como 
denunciante o vereador Davi Fernando da Silva e o cidadão Bruno Tiago Brandino, vêm a 
presença de Vossa Senhoria solicitar informações e documentos, a serem obtidos junto ao 
CEMAC, para instruir o processo em andamento. 

Solicitamos que as informações solicitadas seja fornecidas em até 5 (cinco) dias 
úteis, uma vez que esta comissão tem prazo para concluir esta fase do processo. 

1 — No dia 23 de fevereiro de 2021, a Vereadora Sara dos Santos Scarabelli Souza no 
CEMAC obter resultado de exame? 

2 — São fornecidas senhas para o controle da chegada e o atendimento dos pacientes? 

3 - Informar o horário de chegada da vereadora Sara no estabelecimento e o horário de seu 
atendimento (saída). 

4 — Foi entregue algum resultado de exame à vereadora Sara Scarabelli? 

5 — A vereadora assinou protocolo ou termo de recebimento de exame? 

Sendo o que nos cumpria, reiteramos-lhe protestos de consideração e respeito. 

io ntmo ofe egut 
Presidente - Vereador — PV 

Victor Almeida Palhares 
Relator - Vereador - PP 

401.. "
Rodrigo kill :-.:--oares 

Vereador — PSDB 

A Sua Senhoria 
Sr. Celso Xavier Santin 
DD. Provedor da Santa Casa de Maternidade e Misericórdia 
Dracena - SP 

• 

SANTA CASA DE1 
DRACFNA 
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Administração 
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Câmara Municipal de Dracena 
Rua Princesa Isabel, 1635 <> Centro 
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e-mail: secretaria@camaradracena.sp.gov.br 3 12/ 
site: http://vvww.camaradracena.sp.gov.br 

Dracena, 03 de maio de 2021. 

Oficio Intimação n.° 19/21 
CP — 01/2021 

Prezada Senhora: 

Citada como testemunha, e arrolada pelos 
denunciantes, da Comissão Processante 01/2021, criada por denúncia de quebra 
de decoro parlamentar da vereadora Sara dos Santos Scarabelli Souza, tendo 
como denunciante o vereador Davi Fernando da Silva e o cidadão Bruno Tiago 
Brandino, os membros da Comissão, Célio Antonio Ferregutti, presidente; 
Victor Silva Palhares, relator; e Rodrigo Castilho Soares, INTIMAM Vossa 
Senhoria a comparecer no dia 06 de maio de 2021, As 9:00horas no prédio da 
Camara Municipal, localizado na Rua Princesa Isabel, 1635, para prestar 
declarações na audiência de instrução processual. 

Reiteram-lhe os protestos de consideração e respeito. 

élio Aniãnio erre tti 
Presidente - Vereador — PV 

Victow S. Almeida Palhares 
Relator - Vereador - PP 

Rodrigo Castil voares 
Vereador — PSDB 

A Sua Senhoria 
Sra. Aline da Silva Andrade 
DD. Diretora de Vigilância em Saúde da Prefeitura 
Dracena — SP 

61.,) 
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Câmara Municipal de Dracena 
Rua Princesa Isabel, 1635 <> Centro 

CEP — 17900-000 <> Dracena - SP 
Telefones/fax.: (0xx18) 3821-1800/3821-5923 
e-mail: secretaria@camaradracena.sp.gov.br 

site: http://www.camaradracena.sp.gov.br 

Dracena, 03 de maio de 2021. 

Oficio Intimação n.° 20/21 
CP — 01/2021 

Prezada Senhora: 

A Comissão Processante 01/2021, criada por denúncia 
de quebra de decoro parlamentar da vereadora Sara dos Santos Scarabelli Souza, 
tendo como denunciante o vereador Davi Fernando da Silva e o cidadão Bruno 
Tiago Brandino, os membros da Comissão, Célio Antonio Ferregutti, presidente; 
Victor Silva Palhares, relator; e Rodrigo Castilho Soares, INTIMAM Vossa 
Senhoria a comparecer no dia 06 de maio de 2021, às 9:45 horas no prédio da 
Camara Municipal, localizado na Rua Princesa Isabel, 1635, para prestar 
declarações na audiência de instrução processual. 

Reiteram-lhe os protestos de consideração e respeito. 

eho Antonio Fèrre itTi 
Presidente - Vereador — PV 

/ 

Victor . Almeida Palhares 
Relator - Vereador - PP 

Rodrigo Casti Soares 
Vereador — PSDB 

A Sua Senhoria 
Sra. Geni Pereira Lobo Pesin 
DD. Secretária Adjunta de Saúde e Higiene Pública 
Dracena — SP 
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Câmara Municipal de Dracena 
Rua Princesa Isabel, 1635 <> Centro 
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site: http://www.camaradracena.sp.gov.br 

Dracena, 03 de maio de 2021. 

Oficio Intimação n.° 21/21 
CP — 01/2021 

Prezada Senhora: 

Servimo-nos deste para comunicá-la de que foram 
arrolados como testemunhas na Comissão Processante 01/2021, criada por 
denúncia de quebra de decoro parlamentar da vereadora Sara dos Santos 
Scarabelli Souza, os servidores municipais ligados a esta Secretaria, abaixo 
relacionados, para comparecerem na Camara Municipal a fim de prestar 
declarações na audiência de instrução processual: 

- dia 06/05/2021, As 09:00 horas — Sra. Aline da Silva Andrade 
- dia 06/05/2021, As 09h45min — Geni Pereira Lobo Pesin 

Reiteram-lhe os protestos de consideração e respeito. 

ëli6Anfõiio Ferreg ti 
Presidente - Vereador — PV 

A Sra. 
Rosemary Magi Fons4 Souza 
DD. Secretária Municip1 de Saúde 
Dracena-SP 

($1 
Victor . Almeida Palhares 

Relator - Vereador - PP 

Rodrigo CastfltfSoares 
Vereador — PSDB 
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Câmara Municipal de Dracena 
Rua Princesa Isabel, 1635 <> Centro 

CEP — 17900-000 <> Dracena - SP 
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Dracena, 03 de maio de 2021. 

Oficio n.° 22/21 - Notificação 
CP — 01/2021 
Denunciantes: vereador Davi Fernando da Silva 
Brandino 
Denunciada: Sara dos Santos Scarabelli Souza 
Denúncia: Quebra de Decoro Parlamentar 

Exmo. Senhor: 

e o cidadão Bruno Tiago 

Servimo-nos desta para notificá-lo de que sea() 
ouvidos nos autos do processo em referência: 

- dia 06/05/2021, às 09:00 horas — Sra. Aline da Silva Andrade 
- dia 06/05/2021, às 09h45min — Geni Pereira Lobo Pesin 

Atenciosamente 

A 
elio Antonio Ferregttti 
Presidente - Vereador — PV 

/ 

Victo1 . Almeida Palhares 
Relator - Vereador - PP 

Rodrigo Castilho Soares 
Vereador — PSDB 

A Sua Excelência 
Sra. Davi Fernando da Silva 
Dracena — SP 
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Dracena, 03 de maio de 2021. 

Oficio n.° 23/21 - Notificação 
CP — 01/2021 
Denunciantes: vereador Davi Fernando da Silva 
Brandino 
Denunciada: Sara dos Santos Scarabelli Souza 
Denúncia: Quebra de Decoro Parlamentar 

Ilmo. Senhor: 

e o cidadão Bruno Tiago 

Servimo-nos desta para notificá-lo de que serão 
ouvidos nos autos do processo em referência: 

- dia 06/05/2021, às 09:00 horas — Sra. Aline da Silva Andrade 
- dia 06/05/2021, A's 09h45min — Geni Pereira Lobo Pesin 

Atenciosamente 

Cého Antonio Ferre utti 
Presidente - Vereador — PV 

Victor . Almeida Palhares 
Relator - Vereador - PP 

Rodrigo Castilho Soares 
Vereador — PSDB 

A Sua Senhoria 
Sra. Bruno Tiago Brandino 
Dracena — SP 

2/ 
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DEPOIMENTO QUE PRESTA 0 DR. ANDRÉ SUCKOW MONTEIRO AO 
PROCESSO DA COMISSÃO PROCESSANTE N° 01 — CRIADA POR DENÚNCIA 
DE QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. 
Denunciantes: Vereador Davi Fernando da Silva e cidadão Bruno Tiago da Silva 
Brandino. 
Denunciada: Vereadora Sara dos Santos Scarabelli Souza. 

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (04/05/2021), 
compareceu o Dr. André Monteiro, RG 26.543.543, brasileiro, solteiro, residente e 
domiciliado na Av. Sao Cristovão, 251, Dracena, SP. 

Presentes os Senhores vereadores: Célio Antonio Ferregutti, Victor Silva Almeida Palhares e Rodrigo Castilho Soares, respectivamente, presidente, relator e membro da Comissão Processante; a assessora jurídica da Camara, Natália P. Gesteiro da Palma OAB/SP 162.890. 

Presente também, o Dr. Silvio Luis Ferrari Padovan — OAB/SP 243.613, constituído conforme procuração para representar a denunciada Sara dos Santos Scarabelli Souza, o vereador Davi Fernando da Silva e seu advogado, Dr. Gustavo Rodrigues Piveta — OAB /SP 226.858 devidamente constituído, conforme procuração constante dos autos. A requerimento do Advogado do Sr. Davi faço constar a ausência da denunciada e do denunciante Bruno sem prejuízo algum a eles. 
0 Presidente da Comissão, Vereador Célio Antonio Ferregutti, esclareceu aos presentes que não estavam autorizados, eni hipótese alguma, a fotografar ou gravar som ou imagem da presente audiência com a finalidade de preservar a imagem dos presentes e de que os depoimentos de uns não influenciem os depoimentos de outros, para que não fiquem prejudicados os trabalhos da CP. Declarou que as sessões seriam gravadas pela Camara e que ao final da instrução processual, mediante requerimento, poderia ser disponibilizado aos advogados dos envolvidos. 

Em seguida iniciou a oitiva do Dr. André Suckow Monteiro, advertindo-o de que deveria falar a verdade sob pena de cometimento de crime de falsidade e ainda de qu as respostas deveriam ser objetivas. 

1. Narre os fatos ocorridos no dia 19/02 a respeito da Vereadora Sara Scarabelli. R. Que a paciente compareceu a Cemac com sintomas gripais e como faço com todos os pacientes fiz o termo de isolamento e o atestado médico para isolamento por 10 dias cientificando a paciente dos procedimentos neste período. 
2. Narre os fatos ocorridos no dia 23/02 a respeito da Vereadora Sara Scarabelli. R. Nesse dia especifico o Cemac estava bem cheio e eu estava atendendo com a Dra. Maria Angélica a paciente passou pela Dra. Maria Angélica e apresentou a ela um 
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exame sorológico com resultado negativo quando da saída da paciente da sala da Dra. 

Maria Angélica eu a encontrei e ela me disse que estava "liberada" quando então lhe 

informei de que não estava liberada porque eu mesmo havia recebido um e-mail com 

suabe positivo dela motivo pelo qual essa deveria continuar em isolamento. 

3. Quantos atendimentos foram feitos por média no período mais caótico da 

pandemia? 
R. Perto de duzentos atendimentos. 
4. No seu relato na Policia Civil na página 76 do Inquérito Policial, o senhor 

comenta que foi fornecido um atestado para a Vereadora Sara Scarabelli, para 

que permanecesse afastada de suas atividades no período de 19/02 à 28/02. 

0 senhor confirma? 
R. Sim. 
5. Fora esse atestado foi entregue mais algum documento? 
R. Sim, depois que o paciente passa comigo ele passa pela enfermagem para receber as 

instruções do isolamento e assinar o termo de isolamento. 
6. 0 que é feito com os resultados de exames feitos em Laboratórios Particulares 
quando chega ao CEMAC? R. Esses e-mail chegam para nós e a gente liga para o 
paciente. - Si() lançados no sistema de informática? R. Sim, tem uma planilha. 

7. Após a paciente Vereadora Sara ter recebido a alta médica pela Dra. Maria 
Angélica Sandoval no dia 23/02 (terça - feira) o senhor disse na Policia Civil que 
encontrou a vereadora e alertou que não teria qualquer efeito, por ter feito teste 
particular e ter dado positivo. 
O senhor tomou alguma providência quando viu ela saindo com alta médica? 
R. Na realidade ela me parou e disse estar liberada e eu disse a ela que não, ou seja, eu 
verbalmente cancelei a alta médica. Não lancei no sistema. Vale lembrar que o termo 
de isolamento estava valendo porque não foi lhe dada nova data e que a Dra. Maria 
Angélica somente viu a paciente a alta porque lhe foi mostrado um exame negativo e a 
médica não sabia do resultado positivo anterior. 
8. No depoimento da Dra. Maria Angélica Sandoval na Policia Civil na página 
99 do Inquérito Policia, ela narrou que o senhor orientou a Vereadora Sara, que a 
alta médica não teria valor, por ser emitido por engano. E além disso, com a 
assinatura e carimbo do senhor. 
E no depoimento da enfermeira Sueli Rocha da Costa na página 128 do Inquérito 
Policial, disse que o senhor analisou a alta recebida por Sara. 
Pergunto: 0 senhor pegou a alta médica em 'linos para analisar? 
R. Na minha mão eu não peguei não me lembro exatamente do teor do documento 
porque ela me mostrou somente, mas não os tive em minhas mãos. 
9. 0 programa denominado LUCEDATA, cada médico tem o seu login e senha? 
Um médico pode acessar o sistema de outro médico? R. Na realidade tínhamos 
dois computadores ligados sendo que um estava logado em meu nome e o outro em 
nome da Dra. Maria Angélica que na correria daquele dia acabou se sentando na 
minha mesa e utilizando o computador que estava logado em meu nome ess não é 
uma conduta corriqueira até porque nem sempre tem dois médicos a dendo 

neamente no local. 
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10. Explique a diferença do teste de laboratório particular e o teste realizado no 

CEMAC? Tem alguma diferença? Relate. 

R. Desde o inicio da pandemia nos temos nos temos momentos de disponibilidade 

variada de tipos de exames a paciente fez conosco a sorologia que 6 um exame que 

normalmente 6 feito a partir do oitavo dia de sintomas e antes disso não é muito 

confidvel o que torna o exame clinico muito importante muitas vezes o paciente tem 

sorologia negativa e clinica positiva e eu mantenho o isolamento. No particular a 

paciente fez o exame suabe que é mais sensível e é feito a partir do terceiro dia de 

sintomas nesse exame o resultado foi positivo. Perguntado a testemunha se o exame 

suabe tinha feito no dia 19 e não soube informar. 

11. Qual é o protocolo a ser seguido pelo Cemac quanto ao atendimento aos 

pacientes com Covid? 
R. 0 protocolo em sofrendo variações conforme as observações são feitas de outubro 

pra cá adotamos o isolamento de dez dias para todo paciente com sintomas gripais. E 

feita uma receita que é registrada no sistema com atestado que também é registrado no 

sistema e o termo de isolamento que normalmente é preenchido a mão pelo próprio 

paciente. N.„ 

12. Quando uma pessoa faz o exame durante o isolamento e o exame vier negativ 

qual o procedimento? R. Eu somente dou alta e cancelo o isolamento se além do 

exame negativo o paciente não apresentar mais nenhum sintoma gripal. Se houver 

sintomas gripais mesmo com o exame negativo eu mantenho o isolamento. 

2tts perguntas do advogado do denunciante respondeu: 
1. 0 senhor recorda quais os sintomas gripais da denunciada? R. Eu acredito que 

essas informações eu não possa passar porque são algo particular do paciente. 

2. Relacionada a pergunta 8 não soube informar o teor da alta médica quais sio 

os tipos de alta medica existente? R. Na verdade nós criamos o termo de alta medica 

para Covid para trazer o paciente para reavaliação principalmente da capacidade 

respiratória fora isso o fim do período de isolamento seria suficiente para alta do 
paciente. 
3. 0 senhor pediu para paciente devolver a alta médica? R. Não 
4. 0 senhor pode confirmar que o documento de fls.77 que é lhe mostrado agora é 
um documento expedido pelo Cemac? R. Sim, é minha ficha de atendimento que foi 
acessada por uma enfermeira. 
5. Numa escala de preponderância qual documento teria mais valor o termo de 
isolamento ou a alta medica? R. No meu entendimento a minha orientação, o 
atestado e o termo de isolamento. 
6. Pela lei é necessário fazer o exame laboratorial para que a pessoa seja colocad 
em isolamento? R. Não nos locais onde a falta de material para o exame a clinica 
soberana. 
7. A Vereadora Sara poderia ter ido em um supermercado nos dias 23 e 26 de 
fevereiro? R. Se ela estava em isolamento, não principalmente no dia 23. 
8. 0 senhor entende que a Vereadora Sara desobedeceu ao isolamento? R. Sim. 
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As perguntas do advogado da denunciada respondeu: 

1. Quem é o responsável pela coleta de assinatura dos termos no Cemac? R. E 

uma enfermeira que fica na recepção do consultório do Cemac. 

2. A assinatura constante na alta médica de fs. 39 do processo da Câmara é de 

quem? R E a assinatura da Dra. Maria Angélica. Perguntado se no receituário é 

colocado carimbo do médico respondeu que sim. 
3. E possível saber quem acessou as fichas médica como a de fs. 77? R. Sim o 

programa não permite impressão de identificação de quem o acessou e está  escrito na 

parte inferior "impresso por". 
4. No depoimento da Vereadora Sara ela disse que foi a Cemac no dia 19 e passou 

mal com queda de pressão o senhor se recorda de algo parecido? R. Me lembro 

que todas as vezes que Sara comparece ao Cemac ela fica um pouco nervosa. 

5. 0 Senhor acredita que a Sara entendeu as orientações do Senhor nas vezes que 

teve no Cemac? R. não posso afirmar isso porque é bastante subjetivo. 

As declarações feitas foram lidas e ratificadas pelo depoente. Digitadas por mim, 

Maria Inds Sanches, sob orientação da assessoria jurídica da Casa. 0 presente 

documento, depois de lido e conferido, será assinada pelos membros da Comissão e 

pela depoente. Nada mais havendo a tratar, As 9h52min, o Presidente da Comissão 

processante deu por encerrados os trabalhos. 

Membros da Comissão Processante: 

dk• 
nto io err utti Victi '`ilva Almeida Palhares 

Vereador - Presidente 

Natália 
OAB/SP 

Assesso 

Gesteiro da Palma 
890 

Vereador - Relator 

Dr. André Suc ow Monteiro 
Testemunha 

Rodrigo Castilho ares 
Vereador - Membro 

Drri1io Luis Ferrari Padovan 
OAB/SP 243.613 

Advogado Constituído 

226.858 
vogado Constituid 
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DEPOIMENTO QUE PRESTA A DRA. MARIA ANGÉLICA SANDOVAL DOS 

SANTOS NAKAD AO PROCESSO DA COMISSÃO PROCESSANTE N° 01 — 

CRIADA POR DENÚNCIA DE QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. 

Denunciantes: Vereador Davi Fernando da Silva e cidadão Bruno Tiago da Silva 

Brandin°. 
Denunciada: Vereadora Sara dos Santos Scarabelli Souza. 

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (04/05/2021), 

compareceu a Dra. Maria Angélica Sandoval dos Santos Nakad, RG 20.375.571-6, 

brasileira, Casada, residente e domiciliada na Rua Topázio, 59, Dracena/SP. 

Presentes os Senhores vereadores: Célio Antonio Ferregutti, Victor Silva Almeida 
Palhares e Rodrigo Castilho Soares, respectivamente, presidente, relator e membro da 
Comissão Processante; a assessora jurídica da Câmara, Natália P. Gesteiro da Palma 
OAB/SP 162.890. 

Presente também, o Dr. Silvio Luis Ferrari Padovan — OAB/SP 243.613, constituído 
conforme procuração para representar a denunciada Sara dos Santos Scarabelli Souza, 
o vereador Davi Fernando da Silva e seu advogado, Dr. Gustavo Rodrigues Piveta — 
OAB /SP 226.858 devidamente constituído, conforme procuração constante dos autos. 
A requerimento do Advogado do Sr. Davi faço constar a ausência da denunciada e do 
denunciante Bruno sem prejuízo algum a eles. 

0 Presidente da Comissão, Vereador Célio Antonio Ferregutti, esclareceu aos 
presentes que não estavam autorizados, em hipótese alguma, a fotografar ou gravar 
som ou imagem da presente audiência com a finalidade de preservar a imagem dos 
presentes e de que os depoimentos de uns não influenciem os depoimentos de outros, 
para que não fiquem prejudicados os trabalhos da CP. Declarou que as sessões seriam 
gravadas pela Câmara e que ao fmal da instrução processual, mediante requerimento, 
poderia ser disponibilizado aos advogados dos envolvidos. 

Em seguida iniciou a oitiva da Dra. Maria Angélica Sandoval dos Santos Nakad, 
advertindo-o de que deveria falar a verdade sob pena de cometimento de crime de 
falsidade e ainda de que as respostas deveriam ser objetivas. 

1. Narre os fatos ocorridos nos dias 19 e 23/02 a respeito da Vereadora Sara 
Scarabelli. 
R. Só atendeu a Sara uma vez no dia 23 quando ela me apresentou um documento com 
exame negativo para Covid momento no qual eu entreguei o atestado de alta em 
seguida o Dr. André em conversa comigo me informou de que havia um outro exame 
da mesma paciente com resultado positivo e me disse que iria comunicar a paciente de 
que deveria permanecer em isolamento. Foi tudo muito rápido e o restante do 
desenrolar da historia fiquei sabendo por meio das redes sociais. 

4 sV 



Camara Municipal de Dracena 
Rua Princesa Isabel, 1635 <> Centro , 
CEP — 17900-000 <> Dracena - SP ; FL. N° 

Telefones/fax.: (0xx18) 3821-1800/3821-5923
e-mail: secretaria@camaradracena.sp.gov.br , 

site: http://www.camaradracena.sp.gov.br — 

2. Quantos atendimentos foram feitos por média no período mais caótico da 

pandemia? 
R. Na média de números não me recordo, mas era muita gente o fluxo era muito 

grande. 
3. Em seu depoimento feito na Policia Civil na página 98 do Inquérito Policial, a 

senhora relatou que havia uma grande quantidade de pessoas que tumultuava o 

serviço prestado. A senhora confirma? 
R. Confirma. Numero muito grande de pessoas, muita gente aguardando e querendo 

ser atendida. 
4. A senhora confirma que o Dr. André Monteiro estava trabalhando no dia 23/02 

numa terça-feira? 
R. Confirmo. 
5. 0 que é feito com os resultados de exames feitos em Laboratórios Particulares 

quando chega ao CEMAC? São lançados no sistema de informática e no 

prontuário? 
R. Sim, são lançados e devolvido ao paciente. 
6. 0 programa denominado LUCEDATA, cada médico tem o seu login e senha? 
R. Sim. 
- Um médico pode acessar o sistema de outro médico? R. Não, cada médico tem sua 

senha. 0 que aconteceu naquele dia é que eu entrei na sala do Dr. André e ali atendi a 

Sara como havia muitos atendimento e o computador já estava logado com a senha do 
Dr. André acabei usando o computador assim mesmo e como estava na mesa dele por 
um lapso utilizei o carimbo dele, mas confirmo que assinatura no documento de alta 

médica é minha. 
7. Explique a diferença do teste de laboratório particular e o teste realizado no 
CEMAC? Tem alguma diferença? Relate. 
R. A diferença de teste é a técnica suabe ou sorológico o que ela me apresentou foi o 
sorológico que estava negativo. 
8. Em seu depoimento na Policia Civil na página 99 do Inquérito Policial, a 
senhora declarou que a investigada insistiu para que fosse dada a alta médica 
devido ao resultado médico ter dado negativo feito pelo Cemac. 
Como a senhora procedeu? A senhora entrou no sistema para dar alta? 
R. 0 teor da consulta não posso expor por sigilo médico, mas a paciente se 
apresentava bastante ansiosa me relatou que estava bem e me apresentou o exame 
negativo por isso fiz a alta. Acessei o sistema que estava aberto no computador que 
utilizei para imprimir a alta. 
09 Qual é o protocolo a ser seguido pelo Cemac quanto ao atendimento aos 
pacientes com Covid? 
R. Quando os pacientes chegam fazem a ficha e coloca o paciente de quarentena e 
depois o paciente retorna com o exame. Colocamos o paciente em quarentena 
mediante a clinica e o exame. 
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10. Quando a senhora deu alta a paciente Sara ela estava sintomática ou 
assintomfitica? R. Naquele dia eu achei que ela estava assintomitica não posso dar 
outros detalhes por questão de sigilo. 
11. A senhora acha que ela entendeu as orientações dada fi ela pelo Dr. André?? 
R. Não tenho como responder, não presenciei a conversa. 

2iis perguntas do advogado do denunciante respondeu: 
1. A Vereadora Sara estava na sua sala? R. Sim, na verdade ela estava no 
consultório que não era o meu e sim do Dr. André, mas ela estava comigo. 
2. Qual o procedimento para entrar em sua sala? R. Normalmente o paciente é 
chamado pela ficha. Eu não me lembro de tê-la chamado também não me lembro de 
como foi se, quando eu entrei na sala ela já estava lá ou se alguém a trouxe até mim. 
3. A senhora tinha conhecimento de que a vereadora havia feito anteriormente 
um teste suabe? R. Não quando a atendi não tinha conhecimento nenhum anterior. 
Tudo que fiquei sabendo foi posterior a consulta pelas redes sociais. 
4. A Vereadora relatou que estava em isolamento? R. Esta é uma conclusão que nos 
tiramos quando um paciente chega com exames me recordo que ela chegou me 
solicitando que a retirasse do isolamento me apresentando o exame negativo. 
5. Foi solicitado a ela a devolução do atestado de alta médica? R. Não sei te 
responder a essa pergunta por que foi o Dr. André quem teve essa conversa com ela. 
6. No seu depoimento na Policia a Senhora disse que a vereadora pediu 
insistentemente alta médica, a Senhora pode narrar? R. Não posso entrar em 
maiores detalhes porque ha sigilo médico, mas ela dizia que estava bem e que estava 
em quarentena e que queria alta por estar com teste negativo. Em complementação a 
essa pergunta a testemunha informa que o Dr. André percebendo o corrido comunicou 
a depoente da existência de um teste da paciente com resultado positivo e se 
comprometeu a conversar com a paciente naquele mesmo momento para informar de 
que deveria permanecer em isolamento. 
7. Pela portaria 356/2020 o protocolo é necessário fazer um exame para fazer o 
isolamento? R. não precisa haver exame laboratorial para isolamento e o exame é 
necessário para fechar o diagnostico para isolamento basta o paciente apresentar 
síndrome gripal 
8. 0 documento de fs 77 é um documento expedido pelo Cemac? R. Sim. 
9. A Sara poderia ir ao um mercado nos dias 23 e 26 de fevereiro? R. Não, 
nenhum paciente em isolamento pode sair de casa. Eu não me recordo a data em que 
atendi a Sara, mas se ela estava em isolamento não poderia mesmo com o exame 
negativo sem avaliação médica. Se ela tinha um documento meu dando alta, sim. 
10. A senhora entende que a Sara desobedeceu ao isolamento? R. Se ela estava em 
isolamento, sim. Complementando a resposta a depoente esclareceu que como houve 
esse desencontro de informações a respeito do exame anterior positivo e se o Dr. 
André a colocou novamente em isolamento após a alta por ela assinada a resposta é 
sim. 
11. A senhora entende que foi induzida ao erro? R. Não entendo. Não fui induzida 
em erro por ter feito exame clinico e por ter visto o exame laboratorial. Informo que 

oi 12 
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consulta a paciente relatava estar bem e ter cumprido a quarentena. E apresentava 
exame laboratorial negativo. 
12. A Vereadora informou já ter comprido o isolamento? R. Sim, ela informou ter 
cumprido o isolamento. 

Às perguntas do advogado da denunciada respondeu: 
1. 0 cidadão quando é posto em isolamento assina algum documento? R. Sim, 
assina é preenchido lá fora o termo de isolamento. 
2. Esse documento foi assinado pela Sara? R. Não posso afirmar porque esse 
documento é feito fora da sala de consulta com as meninas da enfermagem. 
3. Quem é responsável pela coleta das assinaturas? R. As técnicas de enfermagem 
que ficam na recepção. 
4. No sistema utilizado no Cemac havia a informação do teste anterior positivo? R. 
Existe, mas eu não vi o prontuário da paciente s6 vi a clinica e o exame por ela 
apresentado naquele momento. 
5. Com base no seu exame clinico e no exame por ela apresentado a Sara poderia 
ter recebido alta médica? R. Sim, com base nesses dados sim. 

As declarações feitas foram lidas e ratificadas pelo depoente. Digitadas por mim, 
Maria Inês Sanches, sob orientação da assessoria jurídica da Casa. 0 presente 
documento, depois de lido e conferido, será assinada pelos membros da Comissão e 
pela depoente. Nada mais havendo a tratar, As 10h59min, o Presidente da Comissão 
processante deu por encerrados os trabalhos. 

Membros da Comissão Processante: 

e io Antonio Ferr utti Victor Silva Almeida Palhares 
Vereador - Presidente 

Nata la P. Gesteiro 
OAB/SP 1 

Assessora 

Vereador - Relator 
Rodrigo Castil ares 

Vereador - Membro 

0641 Í» 1
ana Angçica Sandoval dos Santos Nakad 

Testemunha 

vio uts F6rrari Padovan 
OAB/SP 243.613 

Advogado Constituído 

Rodr 
OAB/SP 226.858 

- Advogado Constituído 
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DEPOIMENTO QUE PRESTA A SRA. SUELI ROCHA DA COSTA AO 
PROCESSO DA COMISSÃO PROCESSANTE N° 01 — CRIADA POR DENÚNCIA 
DE QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. 
Denunciantes: Vereador Davi Fernando da Silva e cidadão Bruno Tiago da Silva 
Brandino. 
Denunciada: Vereadora Sara dos Santos Scarabelli Souza. 

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (04/05/2021), 
compareceu a Sra. Sueli Rocha da Costa, RG 34.297.056, brasileira, casada, residente 
e domiciliada na Rua Nações Unidas, 130. 

Presentes os Senhores vereadores: Célio Antonio Ferregutti, Victor Silva Almeida 
Palhares e Rodrigo Castilho Soares, respectivamente, presidente, relator e membro da 
Comissão Processante; a assessora jurídica da Camara, Natalia P. Gesteiro da Palma 
OAB/SP 162.890. 

Presente também, o Dr. Silvio Luis Ferrari Padovan — OAB/SP 243.613, constituído 
conforme procuração para representar a denunciada Sara dos Santos Scarabelli Souza, 
o vereador Davi Fernando da Silva e seu advogado, Dr. Gustavo Rodrigues Piveta — 
OAB /SP 226.858 devidamente constituído, conforme procuração constante dos autos. 
A requerimento do Advogado do Sr. Davi faço constar a ausência da denunciada e do 
denunciante Bruno sem prejuízo algum a eles. 

0 Presidente da Comissão, Vereador Célio Antonio Ferregutti, esclareceu aos 
presentes que não estavam autorizados, em hipótese alguma, a fotografar ou gravar 
som ou imagem da presente audiência com a finalidade de preservar a imagem dos 
presentes e de que os depoimentos de uns não influenciem os depoimentos de outros, 
para que não fiquem prejudicados os trabalhos da CP. Declarou que as sessões seriam 
gravadas pela Camara e que ao final da instrução processual, mediante requerimento, 
poderia ser disponibilizado aos advogados dos envolvidos. 

Em seguida iniciou a oitiva da Sra. Sueli Rocha da Costa, advertindo-o de que deveria 
falar a verdade sob pena de cometimento de crime de falsidade e ainda de que as 
respostas deveriam ser objetivas. 

1. Narre os fatos ocorridos no dia 19/02 a respeito da Vereadora Sara Scarabelli. 
R. Nesse dia eu vi a vereadora saído da sala de atendimento e encontrando o Dr. André 
e eles iniciaram uma conversa ela disse estar livre do isolamento e ele disse que não e 
passou a orienta-la dos cuidados que deveria ter. Ela ficou muito agitada, bastante 
nervosa e saiu batendo a porta. 
2. Quantos atendimentos foram feitos por média no período mais caótico da 
pandemia? 
R. Não sei falar exato, mas eram muitos. 

,èiJuze, 
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3. A senhora pode nos informar, se os dois médicos trabalharam entre os dias 
19/02 à 23/02? 
R. Não me lembro com exatidão, mas acredito que sim. 
4. De acordo com o depoimento em que a Vereadora Sara Scarabelli deu à Policia 
Civil na página 109 do Inquérito Policial, ela disse que caiu a pressão dela 
enquanto aguardava em sua passagem pelo Cemac. 
Ela relata que foi atendida por uma enfermeira com um prenome de " Sueli". A 
senhora confirma que atendeu a vereadora? 
R. Não. No dia 19 não. 
5. Qual é o protocolo a ser seguido pelo Cemac quanto ao atendimento aos 
pacientes com Covid? 
R. 0 paciente que chega com sintomas gripais. Primeiro é feita a ficha de atendimento, 
depois é avaliado pelos médicos, depois notificado e marcada a data para os exames no 
caso de pacientes graves é solicitada a internação. 
6 . Quem dá os atestados médicos? R. E o médico. 0 paciente é consultado pelo 
médico orientado por ele e depois nós preenchemos a notificação, mas a orientação é 
do médico. 
7. A equipe da enfermagem pode acessar no sistema o prontuário do paciente? 
R. Sim é imprimido para nós e fica no sistema. 
8. Em seu depoimento na Policia Civil, na página 128 do Inquérito Policial, a 
senhora comentou que o Dr. André pegou a "Alta médica ". 
- 0 Dr. André pegou em mãos para analisar? R. Sim. 

Às perguntas do advogado do denunciante respondeu: 
1. No dia 19/02, a senhora atendeu a vereadora Sara? R. Não 
2. Ela se queixava de algo? R. Não 
3. A Senhora presenciou a Sara preencher o termo de isolamento? R. Não 
Não houve perguntas da denunciada. 
As declarações feitas foram lidas e ratificadas pelo depoente. Digitadas por mim, 
Maria Ines Sanches, sob orientação da assessoria jurídica da Casa. 0 presente 
documento, depois de lido e conferido, será assinada pelos membros da Comissão e 
pela depoente. Nada mais havendo a tratar, As 11h25min, o Presidente da Comissão 
processante deu por encerrados os trabalhos. 

Membros da Comissão Processante: 

ntonio F rretif ti Victor va Almeida Palhares 
Vereador - Presidente Vereador - Relator 

dirAiont.P. /frv, 

Rodrigo Castilh Liwrares 
Vereador - Membro 

e
Z ckz,e, - 

ueli Rocha da Costa
Testemunha 
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Na a . Gesteiro da Palma 
OAB/ 

Assesso 

• 

Dr i ms ri Padovan 
OAB/SP 243.613 

Advogado Constituído 

Gustav gu sPi-Veta 
AB/SP 226.858 

Kavogado Constituído 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA 

Rua Espirito Santo, 135 - Fone (18) 3822-3151 
Dracena - SP - Cep 17900-000 

e-mail :- diretoriasaudeAdracena.sp.gov.br 

Oficio n° 78/2021 - SSHP 

Dracena - São Paulo em 03 de Maio de 2021 

Excelentíssimos Senhores: 
Celio Antonio Ferreguti 
Victor S. Almeida Palhares 
Rodrigo Castilho Soares 

FL N 

Cordiais saudações, saudações, em resposta ao oficio 

especial 01/2021 (cópia em anexo), informamos que: 

1-A Secretaria Municipal de Saúde não editou regulamento seguiu 

os Decretos, Portarias e Leis Federais, Estaduais. 

2-As normas técnicas que são utilizadas são as publicadas pelo 

ministério da Saúde. 

3-Todos os pacientes atendidos no Centro Municipal de 

Atendimento ao COVID, com sintomas gripais são colocados em 

isolamento domiciliar segundo a norma técnica ou a critério do 

médico baseado sempre nos sintomas e riscos clínicos. Preenchem 

portanto uma notificação da realização do exame, termo de 

isolamento e recebem ainda o atestado para formalização do 

tempo de isolamento além da orientação médica e da equipe de 

enfermagem. 

4-0s tipos de exames são disponibilizados no Centro Municipal de 

Atendimento ao COVID, teste sorológico que deve ser realizado d 

partir do oitavo dia gArA9PNI-ngiAtf3T53,EQRKAA? terceiro ao sétimo 



• 

dia, a decisão de qual exame usar baseia-se na disponibilidade do 

exame e do dia do sintomas em que o paciente se encontra. 

5-0 isolamento sofreu algumas mudanças do inicio da pandemia 

baseado no posterior entendimento da doença, atualmente 

seguem o isolamento de 10 (dez) dias da primeira consulta, quanto 

aos sintomas não são bem relatados pelo pacientes sob o risco de 

liberação do mesmo transmitindo ou então 10 dias 
FL. N° 

042(sintomas como orienta a norma técnica vigente. 

6- e 7- Pacientes que descumpre o atestado médicc$, termo

isolamento são multados pela Vigilância Epidemiológica. 

8-Por se tratar de uma doença de notificação compulsória 

(Portaria MS/GM 1.792 de 17/07/2020) o Centro Municipal de 

Atendimento ao COVID, recebe todos os exames positivos 

realizados em Laboratórios particulares e logo em seguida entram 

em contato imediato com paciente a fim de bloquear o processo 

de transmissão na cidade. 

9-Sim, os pacientes positivados são avaliados presencialmente, 

orientados e medicados. Todos estão cientes que o Centro 

Municipal de Atendimento ao COVID, está disponível 24 horas 

para atendimento e duvidas. 

10- Centro Municipal de Atendimento ao COVID, conta 

atualmente com 2 médicos durante o dia 1 médico durante 

período noturno, 2 enfermeiros, 3 técnicos de enfermagem e 

auxiliar de limpeza, podendo sofrer alterações neste numero de 

acordo com momento emergencial devido aumento de casos ou 

diminuição. 

1 1- 0 atendimento médico fica registrado no sistema 

informatizado do LUCEDATA INFORMATICA, e somente quem tem 

acesso no registro acesso ao prontuário é os médicos, enfermeiro e 



auxiliar de enfermagem pois é preciso fazer a evolução pós 

consulta e é um prontuário único. 

Sem mais, nossos sinceros agradecimentos e sempre a disposição 

para outros esclarecimentos. 

5 FL. N°  4 16

P^\LOC. N° 0-1 / 2) 

Atenciosamente, 

Rosemary Ma seca Souza 

Secretária Municip_01 de Saúde 

• 

• 
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Dracena, 28 de abril de 2021. 

Oficio Especial 01/2021 
CP — 01/2021 

I FL. N° 

Excelentíssima Senhora. 

Os membros da Comissão Processante n°01, Célio Antonio Ferregutti, Victor Silva Almeida Palhares e Rodrigo Castilho Soares, respectivamente, presidente, relator e membro da comissão devidamente constituída após o acolhimento da Denúncia em desfavor da Vereadora Sara dos Santos Scarabelli Souza, por quebra de decoro parlamentar, tendo como denunciante o vereador Davi Fernando da Silva e o cidadão Bruno Tiago Brandino, vein a presença de Vossa Senhoria solicitar informações e documentos para instruir o processo em andamento a serem fornecidas no prazo de 5 (cinco) dias Ateis: 

1 — A Secretaria de Saúde municipal editou algum regulamento próprio baseada nos termos da Lei e das Portarias a seguir: 
Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus responsável pelo surto de 2019. 
Portaria n° 356, 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus (COVID-19); 
Portaria n° 3.56, 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde ptiblica de importância internacional decorrente do coronavirus (COVID-19); 

2 — Para maior esclarecimento desta Comissão, existem outras portarias ou normas que disciplinam e normatizam o atendimento aos pacientes do Covid 19 no município e qual o protocolo de manejo clinico adotado pela Secretaria Municipal de Saúde para o atendimento pelo CEMAC. 

3 — Nos termos das Portarias mencionadas acima, é necessário fornecer aos atendidos e que apresentem sintomas gripais: Termo de consentimento livre e esclarecido; Notificação de Isolamento; e Termo de Declaração. Assim, solicitamos que nos sejam encaminhados os modelos desses documentos usados e fornecidos pelo CEMAC. Solicitamos ainda se esses documentos são fornecidos a todos os atendidos que são colocados em isolamento ou quarentena. 

4 — Quais os tipos de exame, dentre os disponíveis, que são realizados no CEMAC para testar os atendidos e em que momento são realizados esse exames? 
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Oficio Especial 01/2021 
CP — 01/2021 

Fls. 02 

5 - Existe diferença na forma adotada pela secretaria de Saúde para orientar o isolamento e quarentena dos pacientes atendidos. 

6 - Já foram aplicadas multas por descumprimento de isolamento? 

7- Já foram aplicadas multas por descumprimento de quarentena? 

8.- Como funciona a comunicação ao CEMAC feita pelos laboratórios particulares quando de pacientes positivados em exames nesses laboratórios, feitos por iniciativa do próprio? 

9 - Assim que são constatados resultados positivos de exame, quer sejam feitos no CEMAC ou em laboratórios particulares, os pacientes são contatados e consultados sob seu estado de saúde, nos termos das Portarias em vigor? 

10 - Como é dinâmica do atendimento no CEMAC? Qual o número de médicos, de enfermeiros, de técnicos e de auxiliares de enfermagem à disposição no estabelecimento? 0 atendimento é feito aos finais de semana? 

11 - Como são mantidos e registrados os dados pessoais dos atendidos e quem tem acesso a eles? 

Sendo o que nos cumpria, reiteramos-lhe protestos de consideração e respeito. 

élio Antonio Ferregutti 
Presidente - Vereador - PV 

- 7--

Rodrigo C 
Vereador - PSDB 

A Sra. 
Rosemary Magi Fonseca Souza 
DD. Secretária Municipal de Saúde 
Dracena-SP 

Victor . Almeida Palhares 
Relator - Vereador - PP 



PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA 
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TERMO DE DECLARAÇÃO 

Eu, 

RGn° , CPFn° ,residente e domiciliado na 

  Bairro , CEP 

na cidade de   Estado , declaro que fui devidamente 

informado(a) pelo médico(a) Dr.(a)   sobre a necessidade de 

isolamento a que devo ser submetido(a), bem como as pessoas que residem no mesmo 

endereço ou dos trabalhadores domésticos que exercem atividades no âmbito residencial, 

com data de inicio  , previsão de término  , local de 

cumprimento da medida de isolamento domiciliar. 

Art. 268 - Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou 
propagação de doença contagiosa: 
Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa. 
Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se o agente é funcionário da saúde 
pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. 
Omissão de notificação de doença. 

PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE — MS N° 454, DE 20 DE MARCO DE 2020 

Nome das pessoas que residem no mesmo endereço que deverão cumprir medida de 

isolamento domiciliar: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Assinatura da pessoa sintomática: 

Data: Hora: 



Termo de Ciência e Consentimento 

n•nocpnaots•••CeW........M.•I•I•••••••• 

FL. 

1, 7_0"•• 

Declaro para os devidos fins e a quem interessar possa que, acerca dos testes 
rápidos realizados pelo Laboratório de Análises Clinicas do CISNAP (Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da Nova Alta Paulista), recebi as devidas informações 
referentes ã sensibilidade e confiabilidade dos testes para identificação qualitativa de 
anticorpos anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) e consinto com a realização do teste 
solicitado via pedido médico, de acordo com os protocolos de saúde aprovados pelas 
autoridades competentes e com a emissão do laudo com o resultado para fins de 
notificação pelas autoridades epidemiológicas ao Ministério da Saúde. 

Declaro, ainda, que estou ciente da existência de métodos alternativos de 
diagnósticos mais precisos que podem ser realizados para a confirmação de infecção por 
SARS-CoV-2. 

Teste rápido: 
Marca Wondfo. 
Teste imunocromatográfico qualitativo 
rápido para detecção de anticorpos IgG/IgM 
para SARS-CoV-2. 
0 resultado positivo do teste não exclui co-
infecções com outros patógenos. 
Sensibilidade: 86,43% 
Especificidade: 99,57% 
Acuracidade: 91,61% 

Resultado não reagente pode ocorrer se a quantidade de anticorpos estiver abaixo do 
limite de detecção do teste. 

Amostras contendo altos títulos de anticorpos heterofilos ou fator reumatoide podem 
alterar os resultados esperados, assim como amostras lipidemicas, hemolisadas ou 
contaminadas. 

Resultados reagentes não excluem a possibilidade de co-infecção com outros patógenos. 

Nome: 

Dracena - SP, de de 

Assinatura: 

Data do teste rápido: / / 
Horário: 

Telefone 3822-6868 / 3821-8014 
CEMAC — Centro Municipal de Atendimento ao Covid-19. 

• 



MINISTERIO DA SAÚDE 
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

e-SUS Vigilância Epidemiológica 
09/04/2020 

FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE SG SUSPEITO DE DOENÇA PELO CORONAVfRUS 2019 — COVID-19 (934.2) 
Definição de caso: indiViduo coni4dro reSOirattirio agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que relatada, acompanhada del 
tosse OU dor de garganta OU coriza. 
Em crianças: considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico especifico. 
Em idosos: a febre pode estar ausente. Deve-se considerar também critérios específicos de agravamento como sincope, confusão mental, ' 
sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência. 

UF: 

ID
E

N
TI

FI
C

A
Ç

Ã
O

 

Município de Notificação: 

Tem CPF? (Marcar X) 

1_I Sim I_INão 

Estrangeiro: (Marcar X) 

1_1 Sim 1_1 Não I I 
profissional de saúde ou segurança? (Marcar X) 

Sim 1_1 Não 
CBO: CPF: 

CNS:  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nome Completo: 

1 1 1 1 1 1 1  , l_ 

' FL. 1\1°  

r 
Nome Completo da Mãe: 

Data de nascimento: 1 1 Pais de origem: 

Sexo: (Marcar X) 

1_1 Masculino 1_I Feminino 
Raça/COR: (Marcar X) 

1_1 Branca 1_1 Preta 1_1 Amarela 
1_1 Parda 1_1 Indigena 

Passaporte: 
1  1 1 1 1 1 1  1 

CEP: 

UF: 1 Município de Residência: 
Logradouro: Número: 

Complemento: Bairro: 
Telefone Celular: -  1 1 1 1 1 1 1 1 Telefone do contato: I - 1 1 1 1 1 1 1 1
Data da Notificação: 1 1 
Sintomas: (Marcar X) 
1 I Dor de Garganta 

I I Tosse 
1_1 Dispneia I_ I Febre 
1_1 Outros 

Data do inicio dos sintomas: 

Condições: (Marcar X) 
Doenças respiratórias crônicas descompensadas 
Doenças cardíacas crônicas 
Diabetes 

Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5) 
Imunossupressão 
Gestante de alto risco 
Portador de doenças cromosseimicas ou estado de fragilidade imunológica 

Estado do Teste: (Marcar X) 

1_ISolicitado 
1_1 Coletado 
1_1 Concluído 

Data da Coleta do Teste: 

1   1 

Tipo de Teste: II Marcar X) 

I Teste rápido — anticorpo 
1_ I Teste rápido — antígeno 

RT - PCR 

Resultado do teste: 
(Marcar X) 

I_I Negativo 
1_I Positivo 

Classificação final: (Marcar X) 

I Confirmagão laboratorial 
I ____ I Confirmagão clinico epidemiológico 
1_1 Descartado 

Evolução do caso: (marcar 
1_1 Cancelado l_lIgnorado 
1_1 Cura Internado 
1 1 Em tratamento domiciliar 

1_1 Óbito 
1 Internado em UTI 

Data de encerramento: 1 
- -- ' ...„..=•---

----,—..,..-_ :4;.....1 :.. , , 4".. — --.• 
Observações Adicionais 

_ 
09/04/2020 
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 
Publicado em: 07/02/2020 I Edição: 27 I Seção: 1 I Pagina: 1 

Órgão: Atos do Poder Legistativo 

LEI N° 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavirus responsável pelo surto de 2019. 

OPRESIDENTEDAREPÚBLICA 

Fag() saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 10 Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus responsável pelo 
surto de 2019. 

S 1° As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da coletividade. 

S 2° Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência de 
saúde pública de que trata esta Lei. 

S 3° 0 prazo de que trata o 5 2° deste artigo não poderá ser superior ao declarado peta 
Organização Mundial de Saúde. 

Art. 2° Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: 

I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de 
transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação 
ou a propagação do coronavirus; e 

II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das 
pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou 
mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do 
coronavirus. 

Parágrafo única As definições estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento Sanitário 
Internacional, constante do  Anexo ao Decreto n° 10,212.  de 30 de  janeiro de 2020, aplicam-se ao disposto 
nesta Lei, no que couber. 

Art. 3° Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavirus, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas: 

I - isolamento: 

II - quarentena; 

III - determinação de realização compulsória de: 

a) exames médicos; 

b) testes laboratoriais; 

c) coleta de amostras clinicas; 

d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou 

e) tratamentos médicos específicos: 

IV - estudo ou investigação epidemiológica; 

V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadaver: 



VI - restrição excepcional e temporária de entrada e saida do Pais, conforme recomendação 

técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por rodovias, portos ou 
- 

aeroportos; 

O 

VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que sera 

garantido o pagamento posterior de indenização justa; e 

VIII - autorização excepcional e temporária para a importação de produtos sujeitos a vigilância 

sanitária sem registro na Anvisa, desde que: 

a) registrados por autoridade sanitária estrangeira; e 

b) previstos em ato do Ministério da Saúde. 
F----FL. N°
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5 1° As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas'élgYiiigg: e 
evidências cientificas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitada 
no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública. 

5 2° Ficam assegurados as pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo: 

I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e a assistência 

familia conforme regulamento; 

II - o direito de receberem tratamento gratuito; 

III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e as liberdades fundamentais das 
pessoas, conforme preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanitário Internacional, constante do Anexo ao 
Decreto n° 10.212,  de 30 de janeiro de 2020. 

5 3° Sera considerado falta justificada ao serviço público ou a atividade laboral privada o 
period° de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo. 

5 4° As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o 
descumprimento delas acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei. 

5 5° Ato do Ministro de Estado da Saúde: 

I - disporá sobre as condições e os prazos aplicáveis as medidas previstas nos incisos I e II do 
caput deste artigo; e 

II - concederá a autorização a que se refere o inciso VIII do caput deste artigo, 

5 6° Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde e da Justiça e Segurança Pública disporá 
sobre a medida prevista no inciso VI do caput deste artigo. 

5 7° As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas: 

I - pelo Ministério da Saúde; 

II - pelos gestores Locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da Saúde, nas 
hipóteses dos incisos I, II, V, VI e VIII do caput deste artigo; ou 

HI - pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos III, IV e VII do caput deste artigo. 

Art. 4° Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde 
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavirus de que trata esta Lei. 

1° A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se 
apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavirus. 

5 2° Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcra nesta Lei serão imediatamente 
disponibilizadas em sitio oficial especifico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que 
couber, além das informações previstas no_5. 3° do art. 8° da Lei n° 12.527,  de 18 de novembro de 2011, o 
nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o 
respectivo processo de contratação ou aquisição. 

Art. 5° Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de: 

I - possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavirus; 



II - circulação em areas consideradas como regiões de contaminação pelo coronavirus. 

Art. 6° É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da administração pública 

federal, estadual, distrital e municipal de dados essenciais à identificação de pessoas infectadas ou com 

suspeita de infecção pelo coronavirus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação. 

5 1° A obrigação a que se refere o caput deste artigo estende-se as pessoas jurídicas de direito 

privado quando os dados forem solicitados por autoridade sanitária. 

S 2° 0 Ministério da Saúde manterá dados públicos e atualizados sobre os casos confirmados, 

suspeitos e em investigação, relativos à situação de emergência pública sanitária, resguardando o direito 

ao sigilo das informações pessoais. 

Art. 7° 0 Ministério da Saúde editará os atos necessários à regulamentação e operacionalização 

do disposto nesta Lei. 

Art. 8° Esta Lei vigorara enquanto perdurar o estado de emergência internacional pelo 

coronavirus responsável pelo surto de 2019. 

Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasilia. 6 de fevereiro de 2020: 199° da Independência e 132° da Republica. 

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada, 

• 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
Sergio Moro 
Luiz Henrique Mandetta 
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PORTARIA S.ADM .N° 001/2021 - DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021. 

Dispõe sobre a adoção, no âmbito da Administração Pública Municipal, de medidas temporárias e emergenciais 
para garantir a continuidade dos serviços relacionados ao enfrentamento Covid-19 (Novo Coronavirus). 

SÉRGIO RICARDO BARAVELLI, Secretário Municipal de Administração, Estado de Sao Paulo, no uso de 
suas atribuições legais e considerando a existência de pandemia do COVID-19 (Novo Coronavirus), nos termos 
declarados pela Organização Mundial da Saúde, 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal 7.385/2021, que revogou os pontos facultativos de carnaval; 

CONSIDERANDO a situação de emergência de saúde pública no Município de Dracena, bem como a 
necessidade da adoção de providências objetivando garantir a aplicação das vacinas contra o Covid-19 e 
manutenção dos serviços de saúde; 

CONSIDERANDO que diversos servidores municipais pertencentes ao quadro da Secretaria Municipal de 
Saúde estão afastados em decorrência da contaminação pelo novo coronavirus; 

41,ONSIDERANDO o aumento significativo dos casos positivos, a demanda dos atendimentos, munícipes em 
isolamento domiciliar, bem como a quantidade de pessoas internadas; 

CONSIDERANDO a ocupação de quase a totalidade dos leitos de UTI no Município; 

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção do Plano de Imunização da Covid-19; 

. 
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PROC. N°  I LI 

CONSIDERANDO a necessidade de se manter em pleno funcionamento as ESFs e UBS 's e demais órgão 
pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde; 

RESOLVE: 

Art. 1° - Os Servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Higiene Pública estão proibidos de gozar da 
falta por justificativa, prevista nos artigos 110 e 111 da LC 02/92, no período de 12 a 19 de fevereiro de 2021.

Art. 2° - Caso os servidores apresentem atestado médico nesse período, havendo suspeita de fraude, será 

f aminhado cópia do documento para o Ministério Público de Dracena, para apurar o possível cometimento 
oes crimes previstos nos artigos 299 e 302 do Código Penal. 

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Dracena, 12 de fevereiro de 2021. 

SÉRGIO BARAVELLI 
Secretário de Administração 

Registrado e publicado por afixação, no lugar público do costume desta Prefeitura e na imprensa local. 
Dracena, data supra. 

ROSEMARY MAGY FONSECA SOUZA 
Secretária de Saúde e Higiene Pública 
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órgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro 

PORTARIA N° 356, DE 11 DE MARÇO DE 2020 
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Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do 

disposto na Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 

estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavirus (COVID-19). 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAODE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do 

parágrafo único do art. 87 da Constituição, tendo em vista o disposto na Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, e 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela 
Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
coronavirus (COVID-19); 

Considerando a Portaria n° 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência 
em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
coronavirus (2019-nCoV), resolve: 

Art. 10 Esta Portaria regulamenta o disposto na Lei n° 13.979. de 6 de fevereiro de 2020, que 
estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
em decorrência da Infecção Humana pelo coronavirus (COVID-19). 

Art. 2° Para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional e 
internacional, decorrente do coronavirus (COVID-19), poderão ser adotadas as medidas de saúde para 
resposta à emergência de saúde pública previstas no art. 3° da Lei n° 13.979, de 2020. 

Art, 3° A medida de isolamento objetiva a separação de pessoas sintomáticas ou assintomáticas, 
em investigação clinica e laboratorial, de maneira a evitar a propagação da infecção e transmissão local. 

5 1° A medida de isolamento somente poderá ser determinada por prescrição médica ou por 
recomendação do agente de vigilância epidemiológica, por um prazo máximo de 14 (quatorze) dias. 
podendo se estender por até igual período, conforme resultado laboratorial que comprove o risco de 
transmissão. 

5 2° A medida de isolamento prescrita por ato médico deverá ser efetuada, preferencialmente, 
em domicilio, podendo ser feito em hospitais públicos ou privados, conforme recomendação médica, a 
depender do estado clinico do paciente. 

5 3° Não será indicada medida de isolamento quando o diagnóstico laboratorial for negativo 
para o SARSCOV-2. 

g 4° A determinação da medida de isolamento por prescrição médica deverá ser acompanhada 
do ter -no de consentimento livre e esclarecido do paciente, conforme modelo estabelecido no Anexo I. 

g 5° A medida de isolamento por recomendação do agente de vigilância epidemiológica 
ocorrerá no curso da investigação epidemiológica e abrangerá somente os casos de contactantes 
próximos a pessoas sintomáticas ou portadoras assintomáticas. e deverá ocorrer em domicilio. 

6° Nas unidades da federação em que não houver agente de vigilância epidemiológica, a 
medida de que trata o 5 5° será adotada pet() Secretário de Saúde da respectiva unidade. 

5 7° A medida de isolamento por recomendação será feita por meio de notificação expressa â 
pessoa contactante, devidamente fundamentada, observado o modelo previsto no Anexo II. 



Art. 4° A medida de quarentena tem como objetivo garantir a manutenção dos serviços de 

saúde em local certo e determinado. 

5 1° A medida de quarentena será determinada mediante ato administrativo formal e 

devidamente motivado e deverá ser editada por Secretário de Saúde do Estado, do Município, do Distrito 

Federal ou Ministro de Estado da Saúde ou superiores em cada nível de gestão, publicada no Diário Oficial 

e amplamente divulgada pelos meios de comunicação. 

5 2° A medida de quarentena será adotada pelo prazo de até 40 (quarenta) dias, podendo se 

estender pelo tempo necessário para reduzir a transmissão comunitária e garantir a manutenção dos 

serviços de saúde no território. 

5 3° A extensão do prazo da quarentena de que trata o 5 2° dependerá de prévia avaliação do 

Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV) previsto na Portaria n° 188/GM/MS. 

de 3 de fevereiro de 2020. 

5 4° A medida de quarentena não poderá ser determinada ou mantida após o encerramento da 

Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional. 

Art. 5° 0 descumprimento das medidas de isolamento e quarentena previstas nesta Portaria 

acarretará a responsabilização, nos termos previstos em lei. 

Parágrafo único. Caberá médico ou agente de vigilância epidemiológica informar A autoridade 
policial e Ministério Público sobre o descumprimento de que trata o caput. 

Art. 6° As medidas de realização compulsória no inciso III do art. 3° da Lei n° 13.979, de 2020, 
serão indicadas mediante ato médico ou por profissional de saúde. 

Parágrafo único. Não depende de indicação médica ou de profissional de saúde as medidas 
previstas nas alíneas °c" e "d" do inciso III do art. 3° da Lei n° 13.979, de 2020. 

Art. 7° A medida de requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus 
Covid-19 será determinada pela autoridade competente da esfera administrativa correspondente, 
assegurado o direito A justa indenização. 

Art. 8° 0 laboratório público ou privado que, pela primeira vez, confirmar a doença, adotando o 
exame especifico para SARS-CoV2 (RT-PCP, pelo protocolo Charité), deverá passar por vgtittaça r' 

FL. No 
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dos três laboratórios de referência nacional: 

OU 

I - Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz/RJ); 

II - Instituto Evanciro Chagas da Secretaria de Vigilância em Saúde (IEC/SVS) no--Estatio---cia-Party _ 

III - Instituto Adolfo Lutz da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. 

5 1° Na hipótese prevista no caput, o laboratório deverá encaminhar aliquota da amostra para o 
Banco Nacional de Amostras de Coronavirus, para investigação do perfil viral do coronavirus (COVID-19) no 
território nacional, por meio de um dos três laboratórios previstos no caput. 

5 2° Após a validação da qualidade, o laboratório de que trata o caput passará a integrar a Rede 
Nacional de Alerta e Resposta As Emergências em Saúde Pública (REDE CIEVS). 

5 3° 0 fluxo de amostras laboratoriais deverá observar os protocolos estabelecidos pelo 
Ministério da Saúde. 

5 4° A realização de exame laboratorial, coleta de amostras e demais testes necessários para 
identificação do coronavirus (COVID-19), bem como as medidas de biosseguranga devem observar as 
diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde. 

Art. 9° A autoridade de saúde local deverá, no âmbito de suas competências, acompanhar as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavirus (COVID-19) previstas no art. 3° da Lei n° 13,979, de 2020. 



Art. 10. Para a aplicação das medidas de isolamento e quarentena deverão ser observados os 

protocolos clinicas do coronavirus (COVID-19) e as diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de 

Contingência Nacional para Infecção Humana novo Coronavirus (Convid-19), disponíveis no sitio eletrônico 

do Ministério da Saúde, com a finalidade de garantir a execução das medidas profiláticas e o tratamento 

necessário. 

Art. 11. As condições para a realização das medidas de enfrentamento da emergência de saúde 

pública estão previstas no Boletim Epidemiológico e Plano de Contingência Nacional para Infecção 

Humana pelo novo Coronavirus (COVID-19). 

Parágrafo único. 0 Boletim Epidemiológico sera atualizado semanalmente ou sempre que 

necessário e disponibilizado no sitio eletrônico do Ministério da Saúde: 

https://www.saude.gov.br/vigi lancia-em-saude. 

Art. 12. 0 encerramento da aplicação das medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional em decorrência da infecção humana pelo coronavirus (COVID-

19) fica condicionada à situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional, 

declarada por meio da Portaria n° 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020. 

Parágrafo único. O encerramento da emergência de saúde pública de importância nacional esta 

condicionada a avaliação de risco realizada pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. 

Art. 13. 0 Ministério da Saúde manterá dados públicos e atualizados sobre os casos confirmados, 

suspeitos e ern investigação, relativos à situação de emergência pública sanitária, resguardando o direito 

ao sigilo das informações pessoais. 

ANEXO I 

Art. 14. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

LUIZ HENRIQUE MANDETTA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu, 

_ 
r 
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RG n°  , CPF n° 
 declaro que fui devidamente informado(a) pelo médico(a) Dr.(a) 
 sobre a necessidade de  (isolamento ou 
quarentena) a que devo ser submetido, com data de inicio   previsão de termino 
local de cumprimento da medida  ,bem como as possíveis consequências da sua não 
realização. 

11Paciente Responsável i 

Nome: Grau de Parentesco: 

Assinatura:   Identidade N°. 

Data: Hora: 

Deve ser preenchido pelo medico 

Expliquei o funcionamento da medida de saúde pública a que o paciente acima referido está 
sujeito, ao próprio paciente e/ou seu responsável, sobre riscos do não atendimento da medida, tendo 
respondido As perguntas formuladas pelos mesmos. De acordo com o meu entendimento, o paciente 
e/ou seu responsável, esta em condições de compreender o que lhes foi informado. Deverão ser seguidas 
as seguintes orientações: 

Nome do medico: 

Assinatura 

CRM 

ANEXO II 

NOTIFICAÇÃO DE ISOLAMENTO 



O(A) Senhor(a) está sendo notificado sobre a necessidade de adoção de medida sanitária de 

isolamento. Essa medida é necessária, pois visa a prevenir a dispersão do virus Covid-19. 

Este conteúdo no substitui o publicado na versão certificada. 

Data de inicio: 

Previsão de término: 

Fundamentação: 

Local de cumprimento da medida (domicilio): 

Local: Data:    Hora: 

Nome do profissional da vigilância epiciemiológica:  
Assinatura Matricula:  

Eu,   documento de identidade ou passaporte 

 declaro que fui devidamente informado(a) pelo agente da vigilância epidemiológica 

acima identificado sobre a necessidade de isolamenti) a que devo ser submetido, bem como as possíveis 

consequências da sua não realização. 

Local: Data:    Hora:  

Assinatura da pessoa notificada: 

Ou 

Nome e assinatura do responsável 

pO C. ',2•4°_...Q. 
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Câmara Municipal de Dracena 
Rua Princesa Isabel, 1635 <> Centro 
CEP — 17900-000 <> Dracena - SP FL No  I 6! 

Telefones/fax.: (0xx18) 3821-1800/3821-5923 
7.Z.k P Oç'. KI" 0) 

e-mail: secretaria@camaradracena.sp.gov.br 
site: http://www.camaradracena.sp.gov.br 

DEPOIMENTO QUE PRESTA A SRA. ALINE DA SILVA ANDRADE AO 
PROCESSO DA COMISSÃO PROCESSANTE N° 01 — CRIADA POR 
DENÚNCIA DE QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. 
Denunciantes: Vereador Davi Fernando da Silva e cidadão Bruno Tiago da Silva 
Brandin°. 
Denunciada: Vereadora Sara dos Santos Scarabelli Souza. 

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (06/05//2021), 
compareceu a Sra. Aline da Silva Andrade, RG 44.498.744-7, brasileira, solteira, 
residente e domiciliada na Rua Quintiliano Alves de Oliveira, 142 — Emilio Zanatta. 

Presentes os Senhores vereadores: Célio Antonio Ferregutti, Victor Silva Almeida 
Palhares e Rodrigo Castilho Soares, respectivamente, presidente, relator e membro da 
Comissão Processante; a assessora jurídica da Camara, Natalia P. Gesteiro da Palma 
OAB/SP 162.890. 

Presente também, o Dr. Silvio Luis Ferrari Padovan — OAB/SP 243.613, constituído 
conforme procuração para representar a denunciada Sara dos Santos Scarabelli Souza, 
o vereador Davi Fernando da Silva e seu advogado, Dr. Gustavo Rodrigues Piveta — 
OAB/SP 226.858 devidamente constituído, conforme procuração constante dos autos. 

0 Presidente da Comissão, Vereador Célio Antonio Ferregutti, esclareceu aos 
presentes que não estavam autorizados, em hipótese alguma, a fotografar ou gravar 
som ou imagem da presente audiência com a finalidade de preservar a imagem dos 
presentes e de que os depoimentos de uns não influenciem os depoimentos de outros, 
para que não fiquem prejudicados os trabalhos da CP. Declarou que as sessões seriam 
gravadas pela Camara e que ao final da instrução processual, mediante requerimento, 
poderia ser disponibilizado aos advogados dos envolvidos. 

Em seguida iniciou a oitiva da Sra. Aline da Silva Andrade, advertindo-a de que 
deveria falar a verdade sob pena de cometimento de crime de falsidade e ainda de que 
as respostas deveriam ser objetivas. 

1. Narre os fatos ocorridos no dia 19 de fevereiro com a Vereadora Sara. 
R. Que é diretora de vigilância e saúde e que no dia 03 de março recebeu uma 
denúncia de que a denunciada teria descumprido ordem de isolamento no dia 19/02 
quando compareceu a uma live com o Prefeito e outros vereadores, no período d 
tarde. Informa que houve outra denúncia sobre este mesmo fato via ouvidoria o a 
Prefeitura feita por outra pessoa, motivo pelo qual foi lavrada a autuação. 
2. No dia 19 de Fevereiro de 2021, a Vereadora Sara realizou o Teste no 
CEMAC? A senhora confirma? 
R. Não, no Cemac não. No dia 19 a denunciada apresentou no Cemac exame feito em 
laboratório particular, tendo sido marcado para que ela fosse ao Cemac fazer exame 
dia 22/02, informou ainda que tendo em vista a den ciada ter apreentado sintomas 
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como tosse no dia 19, salvo engano as 10h50min, ela foi colocada em isolamento 
tendo inclusive recebido atestado médico com o CID B97.2, que significa Covid. 
3. Naquela época o Disque denúncia recebeu várias mensagens da população. 
Como é feito o seu trabalho dentro do setor? 
R. Que na verdade não é um disque denúncia, mas um whatsapp de denúncia e que o 
chefe do setor, Sr. Mailson, fica com o celular. :As sextas à noite, sábado o dia todo 
este celular fica com o setor da vigilância sanitária para o recebimento das mensagens 
e quando chega denúncia de não utilização de máscaras ou de pessoa com covid 
positivo em circulação ele repassa a mensagem para a Vigilância Sanitária tomar as 
devidas providencias. 
4. Você se recorda quem foram os denunciantes? 
R. Pelo telefone eu tenho somente o número e pela ouvidoria foi a senhora Elizabeth 
dos Anjos Kuroichi Chiaradia. 
5. Na pasta onde consta o auto de imposição de multa, foi anexado o prontuário 
médico da investigada, onde consta o resultado positivo para Covid-19 oriundo de 
um laboratório particular desta cidade e que compulsoriamente foi encaminhado 
ao CEMAC para fins de cadastros e controle de infectados da pandemia. - A 
senhora confirma? 
R. Sim, no meu processo eu tenho o prontuário médico assim como o atestado médico 
protocolado na Camara. 
6. Qual foi o valor da multa aplicada para a vereadora? A vereadora pagou a 
multa? 
R. Foi aplicada penalidade minima da Lei Complementar 166 para infração 
gravissima, que corresponde a 200,01 UFM ou seis mil cento e quarenta e dois reais e 
trinta e um centavos, a correspondência foi enviada com a multa à denunciada no dia 
26/04 e ela tem um mês para promover o pagamento. 0 AR ainda não nos f 
devolvido. 
7. A Vigilância tem multado pessoas da comunidade que não tem respeitado o 
isolamento? 
R. Sim. Todas as denúncias são verificadas e constatada a infração as pessoas têm sido 
multadas, informa também que desde abril há um monitoramento diário dos 
positivados. 
8. Na pág. 68 do inquérito policial, a senhora disse que foi realizado o 
levantamento das informações junto ao Cemac e constatou que no dia 19/02, A's 
10h50min foi emitido um atestado pelo médico André Monteiro determinando 
que Sara deveria permanecer afastada de sua atividades no período de 19 a 28/02 
- atestado pág. 76, a Senhora confirma? 
R. Sim. 
9. Por qual motivo só no dia 03 de março que a senhora realizou a notificação do 
auto de infração para a vereadora? 
R. Porque foi o dia em que nós recebemos a denúncia via whatsapp. 
10. A senhora tem conhecimento de que a Vereadora Sara assinou o termo de 
declaração de isolamento? 

f 
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R. Sim. Todos os pacientes assinam um termo de isolamento, ficando a via original 
com o paciente e uma via `scaneada' no sistema. 
11. Porque não foi anexado o termo de isolamento? 
R. 0 termo `scaneado' ficou apagado não apresentando boa imagem. 
12. Quem foi a pessoa responsável pela entrega do prontuário médico da 
vereadora Sara que está encartado no inquérito policial pig. 77? 
R. Não me recordo. 
13. A vereadora Sara enviou uma resposta recorrente ao Ato de Infração no dia 
10 de março, justificando que a denúncia recebida, não condizia com a verdade. 
A senhora chegou a responder oficio da vereadora? 
R. Sim, respondi junto com o auto de penalidade. 
0 advogado do denunciante Davi requer neste ato que a depoente apresente cópia do 
mencionado documento A. comissão. Assim como todas as respostas dos requerimentos 
feitos pela Sara, nesse momento o advogado da denunciada informa não ter nenhuma 
oposição a que sejam apresentados esses documentos pela depoente. 

As perguntas do advogado da denunciada respondeu: 
1. Você disse que Sara apresentou teste com resultado positivo no Cemac. Sabe 
em que horário o teste particular foi realizado? 
R. Eu tenho uma cópia dele aqui comigo, mas ele não tem horário. Reperguntada sobre 
se tem conhecimento do horário e dia em que este exame havia sido apresentado no 
Cemac, não soube informar. 
2. A Sara foi a primeira a ser multada? 
R. Não, a primeira pessoa a ser multada foi em 2020, não me recordando o nome da 
pessoa nesse momento. 
3. Sabe dizer quantas pessoas até agora foram autuadas? 
R. Neste ano nós temos de oito a dez pessoas. 

As declaraçÕes feitas foram lidas e ratificadas pela depoente. Digitadas por mim Bruna 
Cristina dos Santos Mendes, sob orientação da assessoria jurídica da Casa. 0 presente 
documento, depois de lido e conferido, será assinado pelos membros da Comissão e 
pela depoente. Nada mais havendo a tratar, as 09h40min, o Presidente da Comissão 
processante deu por encerrados os trabalhos. 

Membros da Comissão Processante: 

Célio Antonio Ferre tti Vict r uva Almeida Palhares 
Vereador - Presidente Vereador - Relator 

Rodrigo Castilh jiuies 
Vereador - Membro 
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DEPOIMENTO QUE PRESTA A SRA. GENI PEREIRA LOBO PESIN AO 
PROCESSO DA COMISSÃO PROCESSANTE N° 01 — CRIADA POR 
DENÚNCIA DE QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. 
Denunciantes: Vereador Davi Fernando da Silva e cidadão Bruno Tiago da Silva 
Brand mo. 
Denunciada: Vereadora Sara dos Santos Scarabelli Souza. 

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (06/05/2021), 
compareceu a Sra. Geni Pereira Lobo Pesin, RG 16.453.156, brasileira, casada, 
residente e domiciliada na Rua Florianópolis, n° 303. 

Presentes os Senhores vereadores: Célio Antonio Ferregutti, Victor Silva Almeida 
Palhares e Rodrigo Castilho Soares, respectivamente, presidente, relator e membro da 
Comissão Processante; a assessora jurídica da Camara, Natalia P. Gesteiro da Palma 
OAB/SP 162.890. 

Presente também, o Dr. Silvio Luis Ferrari Padovan — OAB/SP 243.613, constituído 
conforme procuração para representar a denunciada Sara dos Santos Scarabelli Souza, 
o vereador Davi Fernando da Silva e seu advogado, Dr. Gustavo Rodrigues Piveta — 
OAB/SP 226.858 devidamente constituído, conforme procuração constante dos autos. 

0 Presidente da Comissão, Vereador Célio Antonio Ferregutti, esclareceu aos 
presentes que não estavam autorizados, em hipótese alguma, a fotografar ou gravar 
som ou imagem da presente audiência com a finalidade de preservar a imagem dos 
presentes e de que os depoimentos de uns não influenciem os depoimentos de outros, 
para que não fiquem prejudicados os trabalhos da CP. Declarou que as sessões seriam 
gravadas pela Camara e que ao final da instrução processual, mediante requerimento, 
poderia ser disponibilizado aos advogados dos envolvidos. 

Em seguida iniciou a oitiva da Sra. Geni Pereira Lobo Pesin, advertindo-a de que 
deveria falar a verdade sob pena de cometimento de crime de falsidade e ainda de que 
as respostas deveriam ser objetivas. 

1. Narre os fatos ocorridos no dia 19 de fevereiro. 
R. Que percebendo a agitação da equipe em torno de noticias da rede social, foi 
informada de que a vereadora Sara havia feito uma postagem noticiando que estava 
com covid-19 e pedindo orações. Que não se recorda o dia, mas que o vereador Davi, 
passados alguns dias pediu informações referentes ao procedimento em relação 
vereadora Sara porque havia recebido noticia de que a mesma havia recebido alta 
médica no dia 23, por conta disso fui ao Cemac conversar com o Dr. André quando fui 
esclarecida de que no dia 19/02 o Dr. André teria atendido a vereadora Sara e por 
entender que clinicamente a mesma tinha sintomas de covid, a colocou em isolamento 
do dia 19 ao dia 28 ou 29, salvo engano. Que no dia 23 a vereadora Sara ter' 
retornado ao Cemac de posse de um exame com resultad negativo sara covid- 19 e 
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ausência do Dr. André foi atendida pela Dra. Maria Angélica que, sem falar com o Dr. 
André, acabou por dar alta à paciente. Teve noticias também pelo próprio Dr. André 
de que, na saída do Cemac, Sara encontrou o médico que voltava do PAM e lhe disse 
que havia recebido alta, quando foi informada por ele de que a alta médica era inválida 
porque a paciente tinha o exame positivo devendo manter-se em isolamento e observar 
todas as recomendações que lhe foram feitas no dia 19. Observa a depoente que no dia 
em que conversou com ambos os médicos os advertiu de que deveriam tomar cuidado 
para que não fosse usado o login ou o carimbo de um pelo outro. 
2. Na época a senhora estava respondendo pelo setor de saúde, em razão do 
afastamento médico da titular Rosimeire. A senhora confirma? 
R. Sim. 
3. A senhora tem acesso a prontuários dos pacientes? 
R. Nunca. 
4. A senhora autorizou a Vigilância epidemiológica a pegar cópia do prontuário 
médico da vereadora Sara? 
R. Não, nem sabia que ela o pegaria, porque quando recebemos denúncias a própria 
Aline, como diretora da vigilância, ela vai até o Cemac para apurar os fatos. 
5. Quantos atendimentos foram feitos por média no período mais caótico da 
pandemia? 
R. Entre cento e cinquenta e cento e setenta por dia. 
6. 0 que é feito com os resultados de exames feitos em Laboratórios Particulares 
quando chegam ao CEMAC? São lançados no sistema de informática? 
R. Toda vez que um paciente vai a um laboratório particular fazer um exame de covid 
e o exame é positivo, imediatamente o laboratório deve comunicar ao Cemac que 
recebendo o comunicado deve imediatamente se reportar à vigilância epidemiológica 
para a tomada de medidas sanitárias urgentes. Portaria MS/GM 1792 de 17/07/2020. 
7. No programa denominado LUCEDATA cada médico tem o seu login e senha? 
Outro médico pode acessar o sistema de outro médico? 
R. Sim, tanto os médicos quanto enfermeiras e auxiliares de enfermagem possuem 
seus próprios login e senha. Pode sim, com o seu login e sua senha para ver o histórico 
do paciente que está consultando. 
8. 0 segundo consultório fica no final do corredor? 
R. Sim, fica lá no fundo do corredor, bem distante do primeiro consultório. 
9. Explique a diferença do teste de laboratório particular e o teste realizado no 
CEMAC? Tem alguma diferença? Relate. 
R. 0 exame de swab é um exame que os médicos dizem ser mais eficaz do que o 
exame de sangue, porque este último depende muito de o paciente ter percebido com 
clareza algum sintoma para que então se possa fazer a contagem de dias para a sua 
realização, não havendo certeza se a data da coleta do sangue é dentro do período 
desejado é possível um resultado falso negativo, o que é mais difícil de ocorrer com o 
primeiro exame. 
10. 0 teste de swab exige uma noção de tempo do paciente quanto ao diA„do 
contato? 
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R. 0 teste de swab deve ser coletado preferencialmente entre o segundo e o terceiro 
dia de sintomas, porque gera uma maior facilidade de se encontra o virus na faringe do 
paciente. 

Sem perguntas do advogado do denunciante Davi. 

As perguntas do advogado da denunciada respondeu: 
1. É possível que o teste de swab apresente resultado falso positivo? 
R. Eu não sei dizer com certeza, mas penso que se passado muito tempo do prazo 
recomendado para coleta do material, sim. Tendo em vista que quando o paciente está 
há muitos dias internado com sintomas além do exame swab os médicos tem pedido a 
tomografia para ver o pulmão do paciente que se apresentar o chamado vidro fosco é 
tratado como com covid. 
2. Qual é o percentual aproximado de confiabilidade do teste de swab? 
R. Pelo que o laboratório e os médicos dizem é acima de 90%. 
3. Sabe dizer se o teste sorológico IGG e IGM aponta com precisão se o paciente 
já foi infectado? 
R. A testemunha diz que não tem condição de responder a questão porque é uma 
questão técnica. 

As declarações feitas foram lidas e ratificadas pela depoente. Digitadas por mim, 
Bruna Cristina dos Santos Mendes, sob orientação da assessoria jurídica da Casa. 0 
presente documento, depois de lido e conferido, será assinado pelos membros da 
Comissão e pela depoente. Nada mais havendo a tratar, As 10h26min, o Presidente da 
Comissão processante deu por encerrados os trabalhos. 

Membros da Comissão Processante: 

Célio ntonio Ferregutti 
Vereador - Presidente 

Victor va Almeida Palhares 
Vereador - Relator 

Natália
-

Natilia P. Gesteiro da Palma 
0A13/SP 162.890 

Assessora Jurídica da Câmara 

Rodrigo C 
Vereador - 

Dr. fl io Luis Ferrari Padovan 
0A13/SP 243.613 

Advogado Constituído 

ares 
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Dracena, 06 de maio de 2021. 

Oficio Enecial 04/2021 
CP n.° 01/2021 

Senhor Prefeito Municipal: 

Como é de conhecimento, tramita na Camara Comissão Processante 
resultante do acolhimento da Denúncia protocolada na Camara pelo vereador Davi Fernando 
da Silva e pelo cidadão Bruno Brandin°, com pedido de cassação do mandato da vereadora 
Sara dos Santos Scarabelli Souza por quebra de decoro parlamentar. 

Na fase de instrução processual e por ter a vereadora participado de 
evento realizado por Vossa Excelência, no qual, segundo os denunciantes, não poderia ter 
comparecido por estar em isolamento social, faz-se necessário alguns esclarecimentos de sua 
parte, podendo faze-los por escrito, no prazo no prazo de 05 dias, conforme segue: 

1 — Faça um relato dos fatos ocorridos no dia 19 de fevereiro na Viela dos Namorados. 
2 — Quem estava presente no local? 
3 — Vossa Excelência perguntou a vereadora se estava bem? Se sim, o que ela respondeu? 
4 — Todas as pessoas presente no evento estavam usando máscaras? Se sim, as máscaras 
foram tiradas em algum momento e por quem? 
5 — No inquérito policial, pág. 131, Vossa Excelência afirma que ao saber pelas redes sociais 
que a vereadora estava com Covid determinou que todos os funcionários presentes ao evento 
fizessem o teste SWAB, o Senhor Confirma isto? Se sim, algum teste deu positivo? 
6 — 0 Senhor narra na mesma página que durante a semana passou mal e contraiu Covid. 
Confirma isto? 
7 — Em "live" gravada no dia 26/02/21 o Senhor disse que possivelmente contraiu Covid 
quando foi ao CEMAC, para o recebimento dos respiradores doados pelo Governo Federal, o 
Senhor confirma? 

Sendo o que nos cumpria, antecipadamente agradecemos. 

Atenci stamente 

e io Antonio Ferregu 
Presidente - Vereador — PV 

A Sua Excelência 
Sr. André Kozan Lemos 
DD. Prefeito Municipal 
Dracena - SP 

Vict . Almeida Palhares 
Relator - Vereador - PP 

Rodrigo Castil 
Vereador — PSDB 
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SANTA CASA 

DRACENA Santa Casa de Dracena 
Patrimônio da Comunidade 

Wick, n.° 398/2021-ADM. 

Dracena -Sdo Paulo, em 04 de maio de 2021. 

Referente: Oficio Especial n°. 03/2021 - CP 01/2021. 

Excelentíssimos SENHORES:

FL.1•T°  0-3 

PROC. N° ( 

(A, 

Vimos, através deste, informar que não dispomos das 

informações solicitadas no oficio em epígrafe, haja vista que o CEMAC é um 

órgão público municipal, sem qualquer vinculo administrativo ou funcional 

com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Dracena. 

Isto posto, sugerimos que os questionamentos formu-

lados no oficio sejam enviados diretamente ao CEMAC ou d SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PUBLICA DE DRACENA. 

Sendo só para o momento, aproveitamos o ensejo 

para renovar os protestos de elevada estima e consideração e subscre-

vemo-nos. 

Atenciosamente. 

OSS - IRMANDADE D A CASA DE MISERICÓRDIA 
E MATE ADE DE DRACENA 

CE 0 XAVIER SANTIN 
PROVEDOR 

Excelentíssimos Senhores 
CÉLIO ANTONIO FERREGUTTI 
VICTOR SILVA ALMEIDA PALHARES 
RODRIGO CASTILHO SOARES 
MDs. Membros da Comissão Processante n°. 01. 
Camara Municipal de Dracena. 
Dracena - Estado de São Paulo 

OSS - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA 
Rua Virgílio Pagnozzi n*. 822— Dracena — SP — CEP: 17.900-000 — Fone: (18) 3821-8466 

CNP.I: 47.617.584/0001-02 — CNES: 2750988— www.santacasadracena.com.br 
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CNPJ n° 44.880.060/0001-11 

Dracena, 10 de maio de 2021. 

Oficio n° 308/2021. 

Assunto: Presta informações (Oficio Especial 04/2021 - CP-01/2021). 

Prezados Senhores„ 

FL. 

PRO'n .

'  

Em atenção ao Oficio Especial 04/2021 - CP - 01/2021, vimos por 
meio deste informar o quanto segue: 

1. Naquela tarde fui chamado pelo Secretário de Infraestrutura, Sr. Ademar 
A. Pereira, para comparecer no Bairro Parque Dracena, pois haveria o 
anúncio da abertura de uma Rua, denominada Viela dos Namorados, uma 
vez que a aprovação legal já tem mais de 30 anos, porém, os Governos 
anteriores ignoraram isso. 

2. Quando cheguei ao local estavam o Vereador Davi Silva, o Secretário 
Ademar e o representante do Jornal Interativo, Sr. Gabriel. Me 
acompanharam a este destino os Srs. Rodrigo Parra, Secretário de 
Governo e o Sr. Nestor Tobias, Diretor de Gabinete. Pouco tempo depois 
chegou a Vereadora Sara Scarabeli, acompanhada de seu marido. 

3. Não, eu não fiz nenhuma pergunta, apenas a cumprimentei. Porém, 
testemunhei quando o Sr. Gabriel fez a pergunta à Vereadora, se ela não 
estava com COVID, uma vez que havia uma publicação em sua rede social 
afirmando isso. A Vereadora respondeu que não estava com nada, que no 
exame havia dado negativo. 

4. Sim, todos usavam máscaras. Apenas eu, o Vereador Davi e a Vereadora 
Sara tiramos as máscaras enquanto falávamos, afim de sermos melhor 
compreendidos, uma vez que havia um distanciamento da câmera e havia 
necessidade de falar mais alto. 

5. Sim, ficamos muito preocupados, pois estávamos em três integrantes do 
Gabinete, fiz a recomendação de que todos fizessem o teste na segunda-
feira, dia 22/02, e naquele dia não houve nenhuma positivação. Na sexta-
feira seguinte, dia 26/02 fui positivado e a Sr' Marli Biscaino, Secretária de 
Assuntos Jurídicos, também positivou. 

odu 37:0: [MIMI ad law 64161d. 
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6. Os sintomas que tive, no inicio foram brandos, começou uma tosse 
persistente, que foi percebida na terça-feira, 23/02, quando eu estava 
gravando uma Live com o Deputado Reinaldo Alguz. 

7. Disse que pode ter sido lá, mas pode ter sido em qualquer lugar em 
contato com qualquer pessoa. Como os primeiros sintomas começaram na 
terça-feira 23/02, o período entre contágio e inicio de sintomas pode 
coincidir com os últimos 5 dias, que incluem o sábado que recebemos os 
respiradores e a sexta, da fatídica Live. 

Ao ensejo, aproveitamos para manifestar a Vossa Excelência protestos de 
estima e apreço. 

ZAN LEMOS 
unicipal 

Exmos. Srs. 
CÉLIO ANTONIO FERREGUTTI, VICTOR S. ALMEIDA PALHARES E 
RODRIGO CASTILHO SOARES 
DDs. Presidente, Relator e Membro da Comissão Processante n° 01/2021 
NESTA 
Vcp./ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA 
Av. José Bonifácio, 1437— Tel: (0**18)3821-8000 — CEP: 17.900-000 — 

DFtACENA — SP 
Fax: (0**18)3821-8017 — e-mail: gabinete dracena.sp.gov.br 

CNPJ n° 44.880.060/0001-11 

Dracena, 10 de maio de 2021. 

Oficio n° 309/2021. 

Assunto: Presta informações (Oficio Especial 02/2021 - CP-01/2021). 

Prezados Senhores„ 

-ana“.•••12, 

; FL.No 
PROC-. 1•1° 01 I f 

Atendendo os termos do Oficio Especial 02/2021 - CP - 01/2021, 
vimos por meio deste encaminhar as informações prestadas pela Secretária 
Municipal de Saúde e Higiene Pública. 

Ao ensejo, aproveitamos para manifestar a Vossa Excelência protestos 
de estima e apreço. 

AND 
Pr 

•'• P1 AN LEMOS 
o M 'cipal 

Exmos. Srs. 
Cali) ANTONIO FERREGUTTI, VICTOR S. ALMEIDA PALHARES E 
RODRIGO CASTILHO SOARES 
DDs. Presidente, Relator e Membro da Comissão Processante n° 01/2021 
NESTA 
Vcp./ 

620)38K 7207,24. ad ENO M. 



• 

• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA 

Rua Espirito Santo, 135 — Fone (18) 3822-3151 
Dracena — SP - Cep 17900-000 

e-mail :- diretoriasaude(ii)ciracena.sp.gov.bi

Oficio n° 81/2021 - SSHP 

Dracena - São Paulo em 10 de Maio de 2021 

Excelentíssimos Senhores: 
Celio Antonio Ferreguti 
Victor S. Almeida Palhares 
Rodrigo Castilho Soares 

r L. N° — 

PROC. No OA 12- / 

Cordiais saudações, em resposta ao oficio 

especial 02/2021(cópia em anexo), segue a resposta da Diretora 

do PAM/CEMAC, 

Sem mais, nossos agradecimentos e 

colocamo-nos sempre a disposição. 

Atenciosamente. 

Rosimary May Fõ1ceca Souza 

Secretária Municipal de Saúde 



De: 

Para 

Prefeitura 

Dracena 

Pronto Atendimento Municipal 

Secretaria da Saúde 

Municipal 
; FL. N°  -4 73 

I PROC  12 

Data: 05/05/2021 

n°067/2021 
Assunto
Descrição 

Resposta C. I. N°164 Pág.: 01 

Em resposta C.I.n°164, datada de 04 de maio de 2021, referente 
Oficio Especial 02/2021, segue abaixo informações solicitadas. 

Conforme informações colhidas com o Dr. André S. Monteiro: 
1- No dia 23/02 ás 14h08, a paciente esteve no Cemac para retirar 

resultado de sorologia negativa para COVID, porém já tinha 
realizado outro exame particular, o SWAB antígeno, que estava em 
mãos com resultado positivo para COVID. 

2- Na época do atendimento não havia sistema de senhas na entrada. 
3- A Vereadora chegou no horário dás 14h08 e não temos registro do 

horário de saída da mesma. 
4- Foi entregue a vereadora o resultado da sorologia, porém a mesma 

tinha em mãos o resultado do SWAB antigeno rápido positivo. 
5- Não existe nesta unidade um termo de recebimento de exame. 

Recebi em: 
/ / 

Atenciosamente, 

Marisa,Ap. Brigo Ortiz 
Diretora do Pronto Atendimento 

Marisa Ap. Brigo Ortiz 
DIRETORA DO PRONTO ATENDIMENTO 

Ass:
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Câmara Municipal de Dracena 
Rua Princesa Isabel, 1635 <> Caixa Postal 215

CEP — 17900-000 <> Dracena - SP 
Telefones/fax.: (0xx18) 3821-1800/3821-5923 PR°C. 
e-mail: secretaria@camaradracena.sp.gov.kr_ 

site: http://www.camaradracena.sp.gov.br 

Termo de Juntada/ 
Processo n° 01/2021 
Comissão Processante 
Denunciantes — Vereador Davi Fernando da Silva e Cidadão Bruno Tiago da Silva 
Brandino 
Denunciada — Sara dos Santos Scarabelli Souza 

Junte-se ao Processo o Oficio 064/2021 — VISA, encaminhando 
documentos solicitados à Sra. Aline da Silva Andrade, pelo advogado do 
denunciante Davi Fernando da Silva, quando do depoimento feito por ela 
Comissão Processante, no dia 06 de maio de 2021. 

Dracena, 11 de maio de 2021. 

Ce lo A tonio rr itt
Presidente da Comissão Processante 



PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA-

Rua Dom Pedro n° 384 — Fone (18) 3822-3038 

Vigilância Sanitária e Epidemiológica 
Dracena — SP- Cep 17900-000 

E-mail: sms.visa@dracena.sp.gov.br 

Dracena, 10 de Maio de 2021. 

FL. N°  

Oficio n° 064/2021 — VISA 

limo Presidente da Câmara Municipal — Claudinei Milan Pessoa 

Com nossas cordiais saudações vimos através 

deste enviar cópia das respostas aos questionamentos da Sra Sara 

Scarabelli, vereadora desta Câmara, enviados ao setor de Vigilância 

Sanitéria, referente ao Auto de Infração e Auto de Penalidade lavrado, 

conforme solicitado pela comissão do processo da mesma. 

Atenciosamente, 

Aline da Silva Andrade 

Diretora de Vigilância em Saúde 

3,  :0: 7.7E62,67,tTIL13.01113 3c ItalleNi 
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Informações sobre o processo IFA 154 de 2021. 
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PROC. o/21 

• Qual motivo do indeferimento do recurso apresentado 
• Qual as provas colhidas pela Vigilância que confirma a denúncia recebida 

por VVhatsApp 
• Apresentar o exame que segundo o IFA 154 eu teria realizado no CEMAC 

dia 19/02/2021 as 10h44Min. 

CAA, 
Sara dos Santos Scarabelli de 

Dracena 22 de março de 2021 



PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
Rua Dom Pedro, 384, Centro — Fone (18) 3822-3038 

Dracena — SP - Cep 17900-000 
E-mail:- sms.visa@dracena.sp.gov.br 

Prezado Senhor (a): 
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Dando prosseguimento ao processo de Auto de Infração n° de 

(15_144/}0,11, informamos que, o recurso protocolado na VISA em de 

Wki4  de : t),,2,11, sob o n° 310 LA) 4, foi indeferido, sendo lavrado 

Auto de Imposição de Penalidade — MULTA n° 116 em i4 
O recurso realizado pela Sra. Sara foi indeferido por esta Agência, dado 

que o mesmo alega pela reclamante que "estive sim no CEMAC, mas na 

ocasião para atender um pedido de ajuda, e não realizei nenhum exame 

laboratorial", no entanto, incorpora este processo administrativo um Atestado 

Médico emitido pelo CEMAC / PAM com data de 19/02/2021 às 10:51:23 

determinando que a notificada deveria "permanecer afastada de suas 

atividades no período de 19/02/2021 até 28/02/2021". 

Contado da data da ciência deste Auto de Imposição de Penalidade, 
fica Vossa Senhoria ciente que terá o prazo de 10 dias para interposição de 

recurso ou pagamento da multa com redução de 50% (cinqüenta por cento), 

guia que deverá ser solicitada junto à Vigilância Sanitária dentro do prazo legal 
de 10 dias da data da ciência do Auto de Imposição de Penalidade. 
Transcorrido este prazo, sem que tenha havido interposição de recurso ou 
pagamento da multa com a redução de 50%, fica automaticamente notificado 
para recolhê-la no prazo de 30 dias, ao órgão arrecadador competente, 
mediante guia de recolhimento no valor integral, que poderá ser fornecida, 
registrada e preenchida pela Vigilância Sanitária. 

Dracena-S 
) 

)71attti  de  re.2..(
- 

/ 

Gen' Pere ra Lobo Pesin 
Secretária adjunta de saúde e higiene pública 



, • 
FLS. 

f 

ILMO. SENHORA SECRETARIA ADJUNTA DE SAÚDE E HIGIENE PUBLICA 

Assunto: Defesa aos Autos de Infração: 154 SARA DOS SANTOS SCARABELLI DE SOUZA, pessoa 
ffsica CPF: 080.293.278-97, Residente na AV São Cristóvão 188, nAto 8, 3 
Cristóvão. 

?ROC. N' 

DEFESA. "Concessiva Vênia", apresento impugnação da multa diante das alegações 
apresentadas; Inicialmente o AIF 154 menciona que estive no CEMAC na data das 19/02 as 
10H44min e entre as condutas realizadas esta a realização do exame teste rápido e termo de 
afastamento (linha 08 do AIF 154), em defesa apresentada anteriormente já foi informado que 
esta informação é "MENTIROSA", pois em momento algum realizei exame para covid no dia 
19/02 no CEMAC e não assinei nenhum termo de ciência nem fui notificada pelo meu 
afastamento. 

No indeferimento do recurso apresentado a alegação é que estive no CEMAC na data de 19/02, 
mas não apresenta maiores informações como o referido exame e termo mencionado no AIF 
154, solicitei ainda via protocolo no dia 22 de Margo de 2021 que a Vigilância Sanitária 
apresente estas informações, para que fique claro os meios usados na investigação que levou a 
concretização da multa, uma vez que é lamentável e inaceitável que o mesmo ocorra apenas 
por uma denuncia recebida via WhatsApp, no dia 22 de março estive na vigilância protocolando 
o pedido junto com o Senhor Lucas de Haro Campagnollo, onde no momento do protocolo 
fomos informados pela senhora Aline da Silva Andrade (funcionaria que lavrou o AIF 154) que o 
departamento tinha "SIM" a posse destes documentos e que responderia rapidamente o 
requerimento, fato que não ocorreu até a presente data. 

"auto de infração deve ser instruido com todos os termos, 
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis 

comprovação do ilícito", além de conter obrigatoriamente a 
descrição dos fatos e a disposição legal infringida, informação 
deve ser clara, concisa, precisa e conter os dados capazes de 
identificar as pessoas ou coisas envolvidas, o local, a data e hora 
da ocorrência e caracterizar as circunstâncias do fato. 

Solicitei ainda a esta secretaria que seja apresentado copia do termo de ciência assinado por 
mim, cópia do exame realizado dia 19/02 no CEMAC, informações de como se procede o 
fornecimento de prontuários médicos, e qual o protocolo usado pelo CEMAC quando um 
paciente é diagnosticado com a COVID19, fatos relevantes para entender como esta secretaria 
concluiu a multa do AIF 154. 

Solicito a impugnação desta multa 

-SARA DOS SANTOS SCARABELLI DE SOUZA 
DRACENA 05 DE ABRIL DE 2021 

If a 5•1•4•41095”Wirn, 
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DECISÃO ADIVIIISTRATIVA 

Processo te: 320/2021 
Assunto: Auto de infração n° 154/2021 
Interessada/Recorrente: Sara dos Santos Scarabelli de Souza 

4
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PROC. N' raf 

Trata-se de recurso interposto dentro do prazo pela por Sara Scarabelli de Souza contra decisão 
da Secretaria Municipal de Saúde e Higiene Pública que, mesmo após análise da defesa feita pela 
recorrente, manteve a aplicação da pena de multa. A multa se deu após denúncia de que a Ara. 
Sara participou de uma live em local público, com a presença de várias pessoas, mesmo após ter 
conhecimento de atestado médico que afastou e suas atividades, logo deveria estar isolada ern 
sua casa. 

A parte alega em laudas 13 e 22 que, a denúncia anônima não é verídica uma vez que no dia 19 
de fevereiro de 2021 esteve no CEMAC para atender "pedido de ajuda" e não realizou nenhum 
exame laboratorial no referido órgão público, e que o exame feito por ela se deu em laboratório 
particular no horário de 17h22m, no dia 19 de fevereiro, e que como havia participado de uma 
live as 14h, não tinha realizado o exame particular. 

Por fim, no pedido de reconsideração da multa, a parte alega que solicitou a secretaria que fosse 
apresentado cópia do termo de ciência assinado por ela, bem como cópia do exame realizado no 
dia 19/02 no CEMAC. 

Consta no atestado (lauda 05) que, o médico da rede municipal André Suckow Monteiro, afastou 
Sara de suas atividades pelo período de 19/02/2021 a 28/02/2021, e o Cid registrado é o de 
número B97.2, que significa virus como causa de doenças classificadas em outros capítulos. 

Adiante, em página 06, consta o prontuário da paciente, com data de 19/02/2021, e horário de 
"10:49:48" a informação de que a paciente estava com sintomas de pouca dor de garganta e dor 
no corpo, e que os sintomas tiveram inicio em 15 de fevereiro, conta ainda informação da 
saturação, entre outros. 

Resta comprovado nos autos que, independente de realização de exame para comprovar a 
contaminação por Covid-19, ao verificar que a recorrente apresentava os sintomas do virus, o 
médico responsável optou por afastar Sara de suas atividades, o que implica automaticamente na 
sua não circulação pela cidade, pois é de conhecimento público e notório que por se tratar de 
doença contagiosa, não só as pessoas que tenham a confirmação da doença, más também aquelas 
com suspeita devem ficar isoladas em suas casas. O afastamento e/ou isolamento vem sendo 
adotada por todos os órgãos e profissionais de saúde como medida a impedir a propagação da 
doença contagiosa. Ademais, ante a grande repercussão mundial causada pelo virus, é presumid 
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que toda a população tenha conhecimento de que deverá manter-se isolado caso apresente os 

sintomas ou até mesmo tenha resultado positivo. 

Assim, no exercício das atribuições a mim conferidas, ADOTO, como fundamento deste ato, as 
conclusões contidas na decisão para manter a aplicação de penalidade à Sra. Sara dos Santos 
Scarabelli de Souza, tendo em vista que havia procurado a rede publica de saúde, onde foi 
constatado que apresentava sintomas gripal bem como o fato de no mesmo dia ter sido afastada 
de suas atividades pelo período de 19/02 a 28/02 e mesmo assim compareceu em compromisso 
profissionais, desrespeitando as orientações médicas. 

Encaminhe-se o processo ao Departamento de Vigilância em Saúde para conhecimento das 
conclusões, bem como para ciência da parte interessada, Sara dos Santos Scarabelli de Souza e 
demais providências. 

Dracena, 15 de abril de 2021. 
k I 
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Câmara Municipal de Dracena 
Rua Princesa Isabel, 1635 <> Caixa Postal 215 

CEP — 17900-000 <> Dracena - SP 
Telefones/fax.: (0xx18) 3821-1800/3821-5923 
e-mail: secretaria@camaradracena.sp.gov.br 

site: http://www.camaradracena.sp.gov.bri.

• " 

Assessoria Jurídica da Casa 
Sra. Natalia Paludetto Gesteiro da Palma, 

Tendo sido concluida a instrução processual da Comissão 
Processante (CP01) em desfavor da vereadora Sara dos Santos Scarabelli Souza, por "Quebra 
de Decoro Parlamentar", SOLICITAMOS de Vossa Senhoria parecer sobre dúvidas que se 
suscitam em relação ao prazo das razões finais/escritas que podem ser feitas pela denunciada 
a partir de sua intimação sobre a conclusão da instrução processual e sobre o tramite do 
processo, conforme segue: 

A Lei Municipal n° 017, de 22/04/1993, estabelece no inciso TX, do 
artigo 90, prazo divergente do estabelecido no inciso V, do artigo 5°, do Decreto Lei 201, de 
27/02/67. 

inciso - IX do Artigo 9° da Lei Complementar 017 

"IX - o denunciado será notificado do encerramento da instrução, tendo então, a partir dessa 
data, 10 (dez) dias para as razões finais, após o que, a Comissão Processante emitirá seu 
parecer, opinando pela procedência ou não da cassação, encaminhando a seguir o processo 

Mesa;" 

inciso V do artigo 5° do Decreto —Lei 

"V — concluída a instrução, será aberta vista do processo ao denunciado, para razões escritas, 
no prazo de 5 (cinco) dias, e, após, a Comissão processante emitirá parecer final, pela 
procedência ou improcedência da acusação, e solicitará ao Presidente da Camara a 
convocação de sessão para julgamento. Na sessão de julgamento, serão lidas as peps 
requeridas por qualquer dos Vereadores e pelos denunciados, e, a seguir, os que desejarem 
poderão manifestar-se verbalmente, pelo tempo máximo de 15 (quinze) minutos cada um, e, ao final, o denunciado, ou seu procurador, terá o prazo máximo de 2 (duas) horas para 
produzir sua defesa oral;" 

Por outro lado, o inciso citado da Lei Complementar disciplina, 
também o encaminhamento à Mesa do processo instruido do parecer final, pela Comissão. Por sua vez o decreto nada menciona em relação a isto. 

Dracena, 12 de maio de 2021. 

io Antonio Feri: 
Presidente - Vereador - PV 

/ 
Rodrigo C Lif -- oares 

Membro - Ye dor - PSDB 

Victor uva Almeida Palhares 
Relator - Vereador - PP 
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Câmara Municipal de Dracena 
Rua Princesa Isabel, 1635 <> Caixa Posta1215_, 

CEP - 17900-000 <> Dracena - SP; FT N. 

Telefones/fax.: (0xx18) 3821-1800/3821-50;_,3 0._ N. 0 10( 
e-mail: secretaria@camaradracena.sp.gov.bi 

site: http://wvvw.camaradracena.sp.govbr-_-_-_--,,,-_, 

PARECER JURÍDICO 

ASSUNTO: DÚVIDAS DA COMISSÃO ACERCA DO PROCEDIMENTO - FASE DE 
INSTRUÇÃO PROCESSUAL 

INTERESSADOS: COMISSÃO PROCESSANTE 01/21 

DA AUTONOMIA DA ASSESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 133 diz que 
"o advogado é indispensável à administração da Justiça, sendo inviolável por seus 
atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei". 

0 Assessor Jurídico da Câmara Municipal, como 
advogado que 6, está subordinado ao Estatuto da OAB (Lei n° 9.806/94), até porque 
o art. 10, §1° diz que "exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime 
desta lei, além do regime próprio a que se subordinem, os integrantes da Advocacia-
Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das 
Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional". 

0 fato de ser servidor público não significa que o 
Assessor Jurídico esteja subordinado juridicamente a qualquer forma de 
manifestação interna ou externa, pois o advogado tem as suas próprias convicções 
(pautadas nas Leis e nos entendimentos da doutrina e da jurisprudência). Neste 
sentido, inclusive, são as súmulas n° 01, 02 e 03 do Conselho Federal da OAB, que 
assim dispõem: 

Súmula 1 — O exercício das funções da Advocacia Pública, na União, nos Estados, nos Municípios e no Distrito Federal, constitui atividade exclusiva dos advogados públicos efetivos a teor dos artigos 131 e 132 da Constituição Federal de 1988. 



Câmara Municipal de Dracena 
Rua Princesa Isabel, 1635 <> Caixa Postal 2.15 

CEP — 17900-000 <> Dracena - SP , 2 1 
Telefones/fax.: (0xx18) 3821-1800/3821-5923— — 
e-mail: secretaria@camaradracena.sp.gov.bi • r ' 

site: http://www.camaradracena.sp.gov.br.-.---_,,,-_ 

Súmula 2 — A independência técnica é prerrogativa inata a 
advocacia, seja ela pública ou privada. A tentativa de subordinação 
ou ingerência do Estado na liberdade funcional e independência no 
livre exercicio da função do advogado público constitui violação aos 
preceitos Constitucionais e garantias insertas no Estatuto da OAB. 

Súmula 3 — A Advocacia Pública somente se vincula, direta e 
exclusivamente ao órgão jurídico que ela integra, sendo 
inconstitucional qualquer outro tipo de subordinação. 
(destaque nosso) 

Fato é que as convicções da Assessoria Juridica, tal qual 
o presente parecer, não vincula qualquer membro ou autoridade do Poder 
Legislativo, podendo ser exarada posição diversa da aqui doravante exposta, sem 
qualquer problema de caráter pessoal para esta Assessora. Portanto, o presente 
parecer tem caráter meramente consultivo. 

FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO 

Trata-se de consulta sobre o procedimento a ser seguido 
pela Comissão Processante, especialmente, sobre o prazo a ser concedido á 
denunciada para suas alegações finais e se o processo deve ou não ser 
encaminhado â Mesa após parecer final da Comissão Processante. 

Tendo em vista o apontamento pela Comissão 
Processante de divergência de prazos previstos pela Lei Municipal n° 17/1993 e pelo 
Decreto-Lei na 201/1967 para apresentação de alegações finais pela denunciada, 
revejo meu parecer anterior, no sentido de que seja concedido prazo de 10 (dez) 
dias corridos à denunciada para alegações finais, nos termos do art. 90, IX, da Lei 
Municipal, prestigiando, assim, o Principio Constitucional da Ampla Defesa. 

Apresentadas ou não as razões finais pela denunciada, 
emitirá seu parecer final pela procedência ou pela improcedência da acusação, 
solicitando seja dada ciência à Mesa Diretora de todo o processado, bem como 
pugnando ao Presidente da Câmara Municipal de Dracena a convocação de sessão 
extraordinária para o julgamento, na qual serão lidas as principais pega 
processo, bem como outras que, por ventura, sejam requeridas por qualquer dos 
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Câmara Municipal de Dracena 
Rua Princesa Isabel, 1635 <> Caixa Postal 215_

CEP — 17900-000 <> Dracena - SP FL. NO LLI 

"Roc . -1,r2f...?_412.:/
Telefones/fax.: (0xx18) 3821-1800/3821-59 
e-mail: secretaria@camaradracena.sp.gov. 

site: http://vvww.camaradracena.sp.gov.b 

Vereadores e pela denunciada, seguida da manifestação dos que desejarem fazer 
uso da palavra por, no máximo, 15 (quinze) minutos cada um e, ao final, a 
denunciada ou seu procurador, terá o prazo máximo de 02 (duas) horas para 
produzir sua defesa oral. Em seguida proceder-se-6 à votação nominal. 

Sugiro que se intime a denunciada, na pessoa de seu 
advogado, para que, no prazo das alegações finais, relacione quais peças 
processuais deseja sejam lidas em plenário, ressaltando-se que poderão ser lidas 
outras peças indicadas por vereadores. 

Dracena, 14 de maio de 2021. 

Natáli Gesteiro da Palma 

Assessora Jurídica — OAB/SP 162.890 



Câmara Municipal de Dracena 
Rua Princesa Isabel, 1635 <> Caixa Postal 215 

CEP — 17900-000 <> Dracena - SP 
Telefones/fax.: (0xx18) 3821-1800/3821-5923.:1 No I C? 
e-mail: secretaria@camaradracena.sp.gov.r zor.
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Dracena, 14 de maio de 2021. 

Oficio Enecial 05/2021 
PROCESSO N.° 001/2021 
Comissão Processante n.° 001/2021 
Protocolo n.° 000393 — 05/03/2021 — As 13h37min 
Denunciantes: Vereador Davi Fernando da Silva e cidadão Bruno Tiago da Silva Brandino 
Denunciada: Vereadora Sara dos Santos Scarabelli Souza 
Denúncia: , Quebra de Decoro Parlamentar 

Ilmo. Senhor: 

Encerrada a fase de instrução processual, intimamos Vossa Senhoria, nos termos do inciso IX, do Artigo 90, de que terá 10 dias a partir do recebimento deste, para a apresentação das razões finais ao processo em referência, após o que os membros desta Comissão Processante emitirá parecer encaminhando-o A. mesa para conhecimento e convocação pelo Presidente da Câmara de sessão extraordinária para o julgamento. 

Comunicamos que o Processo completo, inclusive o Anexo I (inquérito Policial que foi juntado aos autos), está a sua disposição na secretaria da Camara, podendo ainda ser requisitado por e-mail se assim o desejar. 

Ainda, por orientação jurídica desta Casa, solicitamos a Vossa Senhoria que relacione quais peças processuais deseja que sejam lidas em Plenário, ressaltando-se que poderão ser lidas outras, indicadas por vereadores. 

Sendo o que nos cumpria, antecipadamente agradecemos. 

Atenciosamente 

élio mo erregu 
Presidente - Vereador — PV 

Victor S. Almeida Palhares 
Relator - Vereador - PP 

Vereador — PSDB 

A Sua Senhoria 
Dr. Silvio Luis Ferrari Padovan — OAB/SP 243.613 
Dracena - SP 


