
Ofício n.º 009/2021 - Gabinete da Vereadora Brisa Bracchi

Natal, 25 de fevereiro de 2021.

Excelentíssimo Senhor Paulo Roberto Chaves Alves
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do RN

ASSUNTO: ATENÇÃO QUANTO AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS ADOTADOS
PELA PREFEITURA DO NATAL E QUE ENVOLVAM MEDICAMENTOS
DISPENSADOS COMO TRATAMENTO PREVENTIVO À COVID-19.

É cediço que este r. Tribunal de Contas tem como uma de suas funções
precípuas implementar ações que visem o controle externo dos órgãos do Governo do
Estado e de todos os municípios do Rio Grande do Norte. Neste sentido, cabe aqui
observar que o Poder Executivo do Município de Natal tem empreendido todos os seus
esforços na disseminação de informação falsa à população, aduzindo que o
medicamento “Ivermectina” pode ser utilizado como tratamento precoce à Covid-19.

É de conhecimento público que atualmente vem sendo distribuído aos
pacientes ainda sem diagnóstico, nas Unidades de Saúde de Natal o “Kit Covid”,
conjunto de medicamentos que não tem eficácia comprovada para o tratamento da
referida doença. Ressalte-se que o Chefe do Executivo Municipal tem, inclusive,
defendido o uso do referido medicamento em falas públicas como em entrevistas
coletivas e durante a leitura de sua mensagem anual à Câmara Municipal do Natal.

Importante ressaltar que a recomendação da Prefeitura está inserida
até mesmo no site oficial, senão vejamos: https://natal.rn.gov.br/news/post/33956.

Saliente-se que os técnicos da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) elucidaram em seus pareceres mais recentes a ausência de
alternativas terapêuticas precoce ou preventiva no combate a Covid-19, sendo inclusive
um dos critérios adotados para a aprovação do uso emergencial dos imunizantes. Neste
sentido, em que pese a total ausência de comprovação de pertinência de tratamento
precoce com a “Ivermectina”, a Prefeitura do Natal tem promovido a compra e
dispensação do referido medicamento o que chama atenção e enseja a tomada de todas
as providências necessárias e cabíveis diante do risco não somente às finanças
municipais, mas principalmente à saúde do Natalense.

É oportuno consignar que esta Vereadora já encaminhou ao Prefeito
Municipal o Ofício nº 004/2021 requerendo a imediata suspensão da dispensação do
medicamento e de qualquer gasto com a aquisição do fármaco que não possui eficácia
comprovada, todavia até a presente data não houve qualquer retorno do Gestor.

https://natal.rn.gov.br/news/post/33956


Desta forma, diante das ações mais recentes do Sr. Álvaro Dias, a
medida que se impõe é a análise quanto aos valores que estão sendo dispendidos pelo
Município de Natal com a compra de “Ivermectina”, bem como requerer que este
Tribunal avalie a expedição de Recomendação ao Prefeito do Natal para que cesse
imediatamente todos os Processos Licitatórios existentes no Município que tratem do
referido fármaco.

Sem mais para o momento e na certeza do atendimento, agradeço
e reitero os protestos da minha perfeita estima e distinta consideração.

___________________________________________
Brisa Bracchi

Vereadora PT – Natal/RN


