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13 a 19 de Março de 2021

FRAUDE INVESTIGAÇÃO INTERNA ‘APONTOU APENAS PRÁTICAS QUE SE MOSTRARAM IRREGULARES OU EQUIVOCADAS’, DIZ PREFEITURA

SINDICÂNCIA NÃO
APONTOU CULPADOS
Sindicância ‘não apontou responsabilidade objetiva de qualquer
servidor ou agente público’ em convênio entre Prefeitura e sindicato
Taubaté
Da redação
@jornalovale

Em seu relatório final, a sindicância que investigou o
convênio por meio do qual o
Sindicato dos Servidores intermediou o plano de saúde
da Prefeitura de Taubaté “não
apontou responsabilidade objetiva de qualquer servidor ou
agente público”.
A informação foi passada à
reportagem pelo governo José
Saud (MDB), a quem coube a
análise do texto. Segundo a
gestão emedebista, o relatório,
que “apontou apenas práticas
que se mostraram irregulares
ou equivocadas”, foi encaminhado ao Ministério Público.
A sindicância foi toda realizada no último ano do governo Ortiz Junior (PSDB): foi
iniciada em janeiro de 2020 e
concluída em dezembro. No
entanto, como o relatório final
só foi enviado pela Corregedoria Geral do Município ao
gabinete do então prefeito no
dia 30 daquele mês, o tucano
deixou o Palácio do Bom Conselho dizendo desconhecer o
teor do material.

Divulgação

Prefeitura de Taubaté. Sindicância foi iniciada e concluída no último ano do governo Ortiz Junior (PSDB)

DEBANDADA

Dois dos citados
já deixaram a
Prefeitura; Guará
está de saída

FRAUDE.

O sindicato intermediou o
plano de saúde dos servidores da Prefeitura entre 2013
e agosto de 2020, quando foi
descredenciado. Esse descredenciamento ocorreu após
o Ministério Público apontar
que o convênio era utilizado em um esquema criminoso, que seria liderado pelo
então vereador Guará Filho
(PSDB), que era o presidente
licenciado da entidade sindical. Segundo o MP, o esquema
desviou ao menos R$ 2,319 milhões entre janeiro de 2016 e
outubro de 2019.
Em operação realizada em julho de 2020, a Promotoria che-

2,319

MILHÕES DE REAIS
teriam sido desviados com
o esquema apenas entre
janeiro de 2016 e outubro
de 2019, segundo o MP

Pivô. Guará Filho liderou
esquema, segundo o MP

ENTENDA O CASO
CONVÊNIO

intermediou
B Sindicato
o plano de saúde dos
servidores da Prefeitura
entre 2013 e agosto
de 2020, quando foi
descredenciado.
FRAUDE

B Descredenciamento
ocorreu após o Ministério
Público apontar que o
convênio era utilizado em
um esquema criminoso.
DESVIO

o MP, o esquema
B Segundo
desviou ao menos R$ 2,319
milhões entre janeiro de
2016 e outubro de 2019.

Vista grossa. Daniel Bueno
não teria fiscalizado convênio

gou a pedir o afastamento de
dois servidores da Prefeitura:
Guará Filho, que é agente de
trânsito desde 2007 e estava
licenciado para exercer mandato de vereador; e o ex-diretor de Administração da Prefeitura, Daniel Bueno, que era
responsável por fiscalizar o
convênio. As investigações interceptaram trocas de mensagens em que os dois discutiam
formas de burlar a apuração
do caso, segundo o MP. Apesar
disso, a Justiça rejeitou os pedidos de afastamento.
Além disso, em manifestação
à Justiça, o sindicato alegou
que o modelo de cobrança utilizado no convênio, e que deu
origem à fraude, foi aplicado a
pedido da então secretária de
Finanças, Odila Sanches.

.

DESTINO. Daniel Bueno, Guará
Filho e Odila Sanches negam
qualquer irregularidade. Dos
três, apenas o ex-vereador
segue na Prefeitura, mas por
pouco tempo. Servidora desde
1987, Odila deixou a administração em dezembro de 2020,
após o fim do governo Ortiz.
Servidor desde 2001, Bueno
pediu desligamento em 2 de fevereiro de 2021, por questão de
“planejamento pessoal”. Após
o fim do mandato na Câmara,
Guará deveria ter retornado à
Prefeitura. Segundo o município, ele esteve de férias entre
4 de janeiro e 4 de março, e
não se reapresentou após o fim
desse período. À reportagem,
o tucano disse que seu período
de férias vai até 4 de abril e que
vai pedir, a partir de 5 de abril,
licença não remunerada por
três anos. “Tenho várias propostas de trabalho que financeiramente valem mais a pena
para mim e para minha família.
Vou empreender exclusivamente na iniciativa privada”.

.

