1ª ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO NACIONAL DE VACINAS
DAS CIDADES BRASILEIRAS - CONECTAR

Aos vinte e dois dias do mês de março de 2021, por meio da plataforma digital
ZOOM Meetings, realizou-se virtualmente a primeira Assembleia Geral do
Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras – CONECTAR. Realizada
a abertura da assembleia pelo presidente da Frente Nacional de Prefeitos - FNP,
Jonas Donizette oportunidade na qual agradeceu a participação de todos os
prefeitos e prefeitas e da imprensa que acompanhavam a reunião e informou as
participações de Gilmar Mendes - Ministro do Supremo Tribunal Federal, de
Carlos Ayres Britto – Ministro do Supremo Tribunal Federal, de Socorro Gross –
representante da OPAS/OMS, de Wellington Dias – governador do Piauí e
representante dos Governadores, de Carla Domingues – epidemiologista, de Felipe
Santa Cruz – Presidente Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil e, informou
que ao final, concederia espaço para a participação dos prefeitos e prefeitas que
pedissem a palavra. Logo em seguida, o Sr. Presidente informou que, até a presente
data, 2.599 (dois mil, quinhentas e noventa e nove) cidades manifestaram interesse
em participar do CONECTAR, sendo que 1.731 (mil setecentas e trinta e uma)
cidades aprovaram eis em suas Casas Legislativas que possibilitaram a
participação no consórcio nacional para aquisição de vacinas e demais
providências. Em seguida, foi dada a palavra para o Ministro Gilmar Mendes que
enfatizou a extrema importância do consórcio de iniciativa dos prefeitos e prefeitas
– o que mostra, principalmente, a vitalidade da Federação – e que contou com
decisão favorável do Supremo Tribunal Federal. A seguir, para falar sobre a
oportunidade e as condições para a instituições do Consórcio Conectar, foi dada a
palavra ao prefeito de Aracajú/SE, Edvaldo Nogueira e seu convidado, o Ministro
do Supremo Tribunal Federal, Carlos Ayres Britto. Na oportunidade, o prefeito de
Aracajú ressaltou que, pela primeira vez na história, houve união entre pequenas e
grandes cidades para a compra de vacinas e insumos de saúde. Disse ainda que o
Consórcio não se confunde com as instituições FNP e a CNM que continuarão
existindo e atuando para a consecução de suas respectivas finalidades, o consórcio
se prestará para a compra de vacinas. Em seguida, foi dada a palavra para o
Ministro Carlos Ayres Britto que, na oportunidade, manifestou seu extremo agrado

cívico e jurídico pela iniciativa dos prefeitos do Brasil em instituir como autarquia
especial, nos termos da lei, um consórcio voltado para administração da crise, na
perspectiva de aquisição, distribuição e aplicação de vacinas para enfrentamento
do coronavírus, agindo os prefeitos de forma conjunta, institucionalizada com a
personalização jurídica de um aparelho de Estado, servindo-se, assim, melhor o
princípio da eficiência em um tema que é de interesse comum, qual seja, a saúde,
direito social fundamental de todo cidadão, que elementariza a personalidade
humana. Ressaltou a importância do Consórcio como vitalização do princípio
Federativo, do Federalismo de Cooperação e a união institucional dos prefeitos e
prefeitas como uma saída constitucional da grave crise sanitária causada pelo novo
coronavírus. Falou, por fim, que a primeira cláusula pétrea da Constituição
Federal, prevista em seu art. 60, §4º, inciso I, é a Forma Federativa de Estado e a
Federação, por conseguinte, é plural, não é só a União, mas sim a união dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios, todos autônomos, com capacidade
de se autodeterminar juridicamente nos assuntos de sua competência,
principalmente, naquelas que são deveres do Estado e direito de todas as pessoas
e, neste caso, a saúde pública. Em seguida, foi dada a palavra a Felipe Santa Cruz,
Presidente Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil que, na oportunidade,
enfatizou a importância desta coalizão, como gesto histórico no Brasil, assumido
pelos prefeitos para solucionar este momento tão dramático. Na sequência, foi
dada a palavra ao prefeito do Rio de Janeiro/RJ, Eduardo Paes que abordou a
parceria entre o consórcio CONECTAR e a Organização Pan-americana da Saúde
e convidou para participar da reunião a Sra. Socorro Gross, representante da
OPAS/OMS no Brasil. Na oportunidade, a Sra. Socorro demonstrou interesse na
iniciativa tomada pelos prefeitos e prefeitas do Brasil, rememorou a importância
de sua união para o enfrentamento da pandemia e informou que a OPAS/OMS
dispõe-se a ajudar o Consórcio, manifestando seu apoio e parceria, formando-se
uma única frente, força. Prosseguindo, foi dado a palavra ao governador do Piauí
e representante dos Governadores, Wellington Dias que abordou a experiência
proporcionada pelo Consórcio Nordeste, composto por 09 (nove) estados que se
organizam, com base na Lei dos Consórcios, regulamentado em cada assembleia
legislativa, para a formação de uma entidade, associação que gerou uma nova
pessoa jurídica, o Consórcio Nordeste. Na sequência, antes do último painel, o Sr.
Presidente Jonas Donizette informou que a votação para a aprovação do Estatuto
da
CONECTAR
estava
disponível
no
site
do
consórcio
(consorcioconectar.com.br). Nesta ocasião, puderam votar os municípios que
enviarem o projeto de lei até o dia 19 de março de 2021 e realizado a manifestação

de interesse até o dia 05 deste mesmo mês. Os demais municípios que,
posteriormente, aprovarão a participação através das leis municipais, já integração
automaticamente o Consórcio. Assim, todos os municípios que encaminharem as
leis aprovados até o dia 26 de março de 2021 estarão aptos a participar da
Assembleia que elegerá a diretoria do CONECTAR, marcada para o dia 29 de
março de 2021. Em seguida, foi dada a palavra ao prefeito de Ribeirão Preto/SP,
Duarte Nogueira que recepcionou a Dra. Carla Domingues. Na oportunidade, a
Dra. Carla Domingues, com base no cronograma de vacinação do grupo de
prioritário elaborado pelo Ministério da Saúde, avaliou e recomendou a aquisição
de 20 (vinte) milhões de doses de vacina que auxiliariam e adiantariam, em 30
(trinta) dias, o cronograma da vacinação do grupo prioritário. Informou que a
maneira efetiva de adquirir vacina é através de intervenção junto a OPAS/OMS,
cuja representante é a Sra. Socorro Gross, além da pressão política internacional
junto ao consórcio Covax/Facility para adiantar a entrega das vacinas já adquiridas
e a compra junto aos Estados Unidos de 5 (cinco) milhões, numa ação colaborativa
entre países panamericanos. Em sequência, foi dada a palavra aos prefeitos
Gustavo Henric Costa – Guarulhos/SP; David Almeida – Manaus/AM; Bruno
Reais – Salvador/BA; Gean Loureiro- Florianópolis/SC; Emanuel Pinheiro Cuiabá/MT; Edmilson Rodrigues - Belém/PA; Eduardo Braide - São Luís/MA;
Miguel Coelho – Petrolina/PE; Francinete Carvalho – Abaetetuba/PA; Raquel
Lyra – Caruaru/PE; Edinho Araújo- São José do Rio Preto/SP; Jairo Jorge –
Canoas/RS e Marquinhos Trad – Campo Grande/MS. Em seguida, encaminhad o
para o encerramento da reunião, o Sr. Presidente Jonas Donizette concedeu a
palavra para Gilberto Perre – Secretário Executivo da FNP que trouxe algumas
considerações técnicas sobre a formação do consórcio e a votação do Estatuto no
site oficial do CONECTAR e seus anexos, incluindo a Resolução sobre o
Procedimento Eleitoral e seus anexos. Na oportunidade também foram admitidos
896 (oitocentas e noventa e seis) cidades, que cumpriram o estabelecido no art. 2º
das Disposições Transitórias do Estatuto do Conectar, passando a integrar o rol de
municipíos constantes no anexo do Protocolo de Intenções do Consórcio Conectar,
anexo I desta ata. Registra-se, ainda, que os municípios de Londrina/PR e
Juatuba/MG, subscreveram o Protocolo de Intenções com reserva ao item 2.2,
referente à aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos na área de saúde
em geral, ficando consignado, portanto, o aceite ao consorciamento parcial desses
entes. Nada mais havendo, o Presidente Jonas Donizette, fez um resumo dos
trabalhos do dia, bem como das deliberações, agradeceu a participação de todos os
presentes e deu por encerrada a reunião. E, para constar, eu Gilberto Perre,

secretário-executivo da FNP, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelo
Presidente da Frente Nacional de Prefeitos.
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Secretário-Executivo da FNP
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Brasília, DF, 22 de março de 2021.

