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03ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 11 DE
MARÇO DE 2021, ÀS 16:00 HORAS.
Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas,
no Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão extraordinária, presidida pelo
Vereador Valentim Aparecido Fargoni, secretariada pelo Vereador Édison Fernando da
Silva e com a presença dos seguintes Vereadores (a): Damião Rogério de Sousa,
Horacio Carmo Sanches, Ivanildo de Oliveira Lins, Jean Glei Rubio Tomaz, Ronaldo
Rodrigo Venturi, Sidnéia Monte e Waldir Siqueira. A seguir, o Vereador Jean Glei
Rubio Tomaz procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Foram aprovadas, por
unanimidade, as atas da primeira e segunda sessões extraordinárias de 1º de janeiro
de 2021. ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. Nº 178/2021, DE 09 DE MARÇO DE
2021. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre ratificar
protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir
vacinas para combater a pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e
equipamentos na área da saúde. Discussão: VEREADOR RONALDO RODRIGO
VENTURI: Excelentíssimo Senhor Presidente. Senhora Vereadora. Senhores
Vereadores. Funcionários. Imprensa. População que nos assiste. Com relação ao
Projeto de Lei que estamos votando nesta sessão extraordinária, é decorrente (não sei
se mais alguém vai explicar em detalhes, mas, como eu sou o primeiro, já vou falar
alguma dele), é sobre o consórcio para aquisição das vacinas, para futura, possível
aquisição das vacinas, que fique bem claro porque foi assim que a gente tratou desde
o início, inclusive nas publicações que eu fiz em rede social, junto com o Ivan, Waldir e
Damião. O primeiro passo era manifestar o interesse, fazer a adesão; o segundo
passo é ter esta aprovação na Câmara Municipal para que o Município seja autorizado
a fazer o consórcio, entrar no consórcio. Basicamente é isso. Grosso modo seria isso.
Pode ter juridicamente mais detalhes do que eu estou falando, mas, grosso modo,
para a população que nos assiste entender, seria isso. Então, este projeto de lei agora
é para isso, está formalizando. Vai ser aprovado hoje aqui, eu tenho certeza de que vai
ser aprovado, e, a partir da aprovação, ele vai ser sancionado pelo Prefeito e tem o
prazo de até dia 19 de março para ser enviado, junto com as demais documentações,
para a Frente Nacional de Prefeitos. Então o projeto é basicamente esse; sou
favorável, obviamente, não teria porquê ser contrário. Só quero pontuar algumas
coisas em relação a isso, porque deu muito bochicho esses dias na rede social, em
programas de rádio, enfim, imprensa escrita, falada. Só para as pessoas entenderem.
Primeira coisa: tudo está acontecendo, este consórcio, tudo mais, porque (a gente tem
que ser realista) o Governo Federal falhou até aqui na questão da aquisição das
vacinas. “Ah, mas o Ronaldo está atacando o Bolsonaro.” Não, eu estou falando a
verdade. Aqui eu já falei do Dória, se precisar falar do Bolsonaro, eu falo; do Parella,
eu falo; de quem tiver que falar, a gente vai falar. O Governo Federal está muito lento,
está havendo uma morosidade nesta aquisição de vacina. O que aconteceu? A Frente
Nacional de Prefeitos decidiu montar um consórcio que vai servir de duas formas:
como instrumento de pressão para o Governo, porque, depois que começou esse
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consórcio inclusive, o Governo comprou para comprar duas vacinas, se eu não me
engano da Pfizer e mais uma, agora não me lembro exatamente o nome, qual
farmacêutica. Então, já é uma forma de estar pressionando o Governo para fazer a
parte dele, porque é ele quem tem que fazer essa parte, é o Governo Federal. Agora,
no caso de o Governo Federal continuar com a morosidade e for possível comprar a
vacina (se tiver quem vende, porque, talvez, uma das questões hoje também é esta:
ter a vacina no mundo), o consórcio poderá fazer essa aquisição. Verbas? Em
princípio seriam verbas Federais; a ideia é a de usar a própria verba federal só que de
forma de consórcio para tentar.... É mais ou menos assim, gente: tem que comprar. O
Governo Federal tem que comprar? Tem que comprar; é obrigação dele. Na ausência
do Governo Federal, se ele não der conta, o consórcio vai lá e faz a aquisição, e aí
vêm as vacinas. A quantidade de vacinas que vai vir ou vai vir pelo Governo Federal
ou eventualmente pelo consórcio; só para ficar claro. Sobre prazos que foi falado,
refalado, está até chato isso, mas, enfim, só para deixar bem claro: o prazo para a
adesão era dia cinco, ao meio dia. Quem tiver dúvidas do que o Ronaldo está falando
e do que já falou, é só entrar no site fnp.org.br, lá tem uns quadrinhos Documentos
Legais para Adesão de Consórcio Público. Vocês vão ver o que está escrito lá, prazo:
dia cinco, 12h. Então, quando a gente fala de determinadas coisas, escreve em rede
social, a gente precisa ter responsabilidade do que faz; não vai escrever uma mentira
lá como foi insinuado. “O prazo é até dia 19”, “O prazo é até dia 22”. Não. Prazo dia 19
é para envio de documentação; é para aprovar esta lei e enviar. Mas o prazo para
adesão era dia cinco ao meio dia e era o prazo final. Pode entrar na internet, gente.
Hoje ninguém engana mais ninguém. É só entrar na internet e fazer uma pesquisa
rápida no Google que vão aparecer mil notícias sobre isso. Era esse prazo. O que
aconteceu? Após o prazo, muitos municípios mandaram, eu não sei se é o caso de
Ibaté ou não, porque, até agora, a gente não... A gente sabe que foi mandado, pode
ser que mandou ao meio dia, eu não sei, não vi o documento com a comprovação de
data e horário. Mas, independentemente, se os municípios mandaram, o que a Frente
Nacional de Prefeitos fez? “Nós vamos aceitar depois”. E aumentou bastante a
quantidade de municípios que fizeram a adesão. Só para ficar claro: em momento
nenhum a gente contou mentira; em momento nenhum a gente contou inverdades. E
digo mais: quando a gente publicou, a gente foi até tachado de fez terrorismo, a gente
foi tachado de terrorista, só para ficar claro. Como foi o início da publicação que nós
fizemos na sexta-feira, à noite, por volta das sete horas: “Sobre a não adesão de Ibaté
ao futuro consórcio para compra de vacinas divulgado pela imprensa. Como Vereador
de Ibaté, (eu que estava publicando) estou profundamente inconformado com a atitude
da Prefeitura. A compra de vacinas, pelo futuro consórcio, ainda (ainda) não é uma
certeza que vai ocorrer, mas é uma tentativa importante”. Eu fui bem claro aqui; está
lá. “Ainda não é uma certeza, mas é uma tentativa”. Só para ficar claro, porque (eu sei
que aqui não estamos em Explicação Pessoal, estamos discutindo projeto; às vezes
eu fugi um pouquinho da discussão, mas é o momento oportuno, porque, até
acontecer a próxima sessão ordinária, já passou muito tempo, e eu espero não
precisar mais voltar a este assunto), em momento algum fomos irresponsáveis.
Quando vocês virem uma publicação minha, pode pesquisar, gente, eu falo: não
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adianta imprensa, não adianta Ronaldo, não adianta Prefeitura, o que publicar, está
tudo fácil de qualquer um pesquisar; a verdade está ali para quem quiser. Quando eu
publicar, eu me responsabilizo pelo que eu publico, agora, pode verificar. E os demais,
quando vocês virem qualquer órgão de imprensa também publicando algo, falando
algo, dá uma pesquisada; vá ao Google, o famoso “dá um Google”, pesquisem e vocês
vão ver a verdade. Está bom? Muito obrigado. Eu sou favorável ao projeto.
VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Boa tarde a todos, a todos os
Vereadores e à Vereadora presente, à população de Ibaté que nos assiste. Sou
também favorável ao projeto, como disse o Vereador Ronaldo, acredito que vai ser
aprovado nesta Casa sem nenhuma surpresa. Apenas acrescentando à fala que já foi
dita, algumas pessoas perguntaram como pode ser feita esta compra. Existe o Plano
Nacional de Imunização, promulgado em 1973, se não me engano, que determina que
é competência da União a compra das vacinas. No final do ano passado, houve uma
ADPF, Ação Direta de Preceito Fundamental, que o STF julgou e decidiu que seria
possível, caso a União não cumprisse com o plano, seria possível que os municípios e
estados fizessem essa compra. Então, esse consórcio não garante a compra pelos
municípios neste momento. Se a União, neste plano que foi feito, faltar a alguma coisa,
por exemplo, disseram que, a partir de segunda, vai começar a vacinar idosos a partir
de 73 anos, se eles não cumprirem esse plano, aí os estados e os municípios podem,
efetivamente, utilizar o consórcio e começar a negociar com as empresas. De onde vai
vir o pagamento, em tese, vem da União mesmo sendo negociado pelos municípios e
estados, mas é óbvio que qualquer negociação vai, também, trazer um pouquinho
onerosidade aos municípios e estados. Isso é só para manter a explicação um
pouquinho mais completa. Meu voto será favorável também. Obrigado, Senhor
Presidente. Obrigado, nobres Vereadores. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Boa
tarde, Senhor Presidente. Boa tarde, nobres Vereadores. Boa tarde a todos os que
estão nos assistindo. Boa tarde aos nossos funcionários públicos. Quero falar a
respeito da manifestação nas redes sociais a respeito deste projeto, que é de grande
importância assim como os nobres Vereadores já mencionaram. Nós vamos aprovar
este projeto para dar autonomia para o Município. Se ele tiver que comprar, ele já tem
autorização desta Casa. Quanto à fala de um radialista que falou que nós tocamos
terrorismo, não tocamos terrorismo não. Nós, simplesmente, cobramos o Executivo
para que apresentasse o mais rápido possível, porque todos os municípios já estavam
fazendo a sua obrigação, e não se encontrava o nome nem de Ibaté, nem de Itirapina.
Então por isso entramos nas redes sociais para estar cobrando o Poder Público para
agilizar, para a gente não ficar andando para trás. Ibaté, geralmente, é sempre a última
a fazer as coisas, porque a administração, ao invés de fazer o que todos os municípios
vêm fazendo, não, fica esperando. Vai esperar o que? É vida, são muitas vidas que
estamos perdendo por causa de uma maldita doença que está levando vida de
pessoas novas, pessoas velhas, pessoas de todas as idades. E nosso Município não
tem capacidade de cuidar de uma pessoa que estiver com grau alto dessa doença. Eu,
graças a Deus, agradeço a Deus por ter pegado essa doença e ter tido sintomas leves,
eu e minha esposa. Mas temos o Paulo Melo, nosso amigo, funcionário da Prefeitura,
que está passando dificuldade. Falo com ele toda noite. Essa noite mesmo falei com
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ele. Estou torcendo, orando a Deus para dar um livramento da vida dele, assim como
nós já perdemos muitas vidas. É um projeto de suma importância. Eu quero agradecer
ao Executivo por ter apresentado o projeto; agradecer ao Presidente da Câmara por
ter convocado esta sessão para votarmos neste projeto, que é de suma importância
para a nossa população. Sem mais, Senhor Presidente. Decisão: Aprovado por
unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão às dezesseis
horas e dezoito minutos, lavrada esta ata, que será assinada, depois de lida e
aprovada.

