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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA, 

DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, EM 08 DE MARÇO DE 2021. Aos oito dias do mês de 

março de dois mil e vinte e um, às oito horas e trinta minutos, na sala de Reuniões da Câmara Municipal 

de Barão de Cotegipe, sito à Rua Princesa Isabel número cento e quatorze, sob a Presidência do Vereador 

Gilmar Zanella reuniram-se os Exmos Srs Vereadores Adelir José Sartori, Douglas Martin, Gilmar 

Antonio Veronese, Gilmar Zanella, Luiz Eduardo Razzia Giacomel, Marilena Berria, Paulo Faccioli, 

Saimon Antonio Rodrigues da Costa e Valdemir Tomazelli para a Sessão Extraordinária. O presidente 

procedeu à chamada nominal para verificação de quórum. Havendo número legal e regimental, o Senhor 

Presidente declarou abertos os trabalhos e cumprimentou os colegas, a plateia presente e quem 

acompanha através das redes sociais. ORDEM DO DIA: o presidente informou que por se tratar de uma 

sessão extraordinária para votação de projeto em regime de urgência não existe a necessidade de parecer 

das Comissões conforme o Artigo 139 do Regimento Interno e por esse motivo solicitou que a secretária 

fizesse a leitura do projeto. PROJETO DE LEI N.º 011/2021, DE 04 DE MARÇO DE 2021.  Que 

“Autoriza a aquisição de vacinas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.” O vereador 

Saimon da Costa cumprimentou a todos, em especial as mulheres e desejou um feliz dia em nome da 

vereadora Marilena para todas as mulheres do município e disse que o projeto de lei número onze que 

autoriza a aquisição de vacinas para o enfrentamento da pandemia Covid-19 é um passo importante onde 

já soma mais de mil e setecentos municípios que se juntaram para fazer este ato de dar um passo à frente 

pois todos sabem que a questão burocrática é longa e demorada e o momento exige uma celeridade e 

parabenizou a administração municipal por dar este passo importante, mas reiterou que o município só 

poderá fazer esta aquisição caso haja insuficiência de recursos prestados pelos entes federados conforme 

consta no artigo primeiro do projeto de lei em questão e que antes da reunião comentavam sobre o 

parágrafo segundo sobre a Anvisa não se manifestar acerca da aprovação, mas pensa que o próprio STF já 

deu o seu aval aprovando que os municípios possam efetuar a compra e ressaltou que até o momento a 

Anvisa só liberou as vacinas da Oxford fabricada pelo laboratório da FioCruz e a Coronavac do Butantan 

e citou o exemplo da grande Porto Alegre que também estão aderindo a este projeto e estão buscando a 

vacina da Sputnik da Rússia que em tese a Anvisa ainda não aprovou e que é só uma questão de tempo 

para a liberação das demais vacinas  e que acha que este projeto em si é auto defensável  e tem em mente 

que no decorrer do mês de março mais municípios irão aprovar este projeto e que a Casa Legislativa é o 

meio para esta aprovação e finalizou dizendo ser favorável ao projeto de lei e solicitou que os demais 

vereadores entendam também desta forma. O vereador Paulo Faccioli disse que hoje estão numa reunião 

extraordinária convocada pelo prefeito municipal para apreciar o projeto de lei para aquisição de vacinas 

para os munícipes de Barão de Cotegipe e como vereadores e autoridades do município tem a 

responsabilidade de fazer tudo o que for de interesse do povo cotegipense principalmente no setor da 

saúde que fundamental para todas as pessoas e é dever apreciar e votar este projeto de lei. Disse ainda que 

hoje está se vivendo a pior fase com mais de duzentos e sessenta mil pessoas que perderam a vida no 

Brasil inteiro e é lamentável a irresponsabilidade do governo federal que praticamente nem se preocupou 

com a população e que o presidente da república brigou com todos os países, e que hoje se depende 

muitos desses outros países para obter a matéria prima para os laboratórios produzirem as vacinas no 

Brasil e em quanto os presidentes de outros países se preocupavam em meados do ano passado em 

adquirir a vacina, o  presidente brasileiro nem dava satisfação, tirou um ministro da saúde que era 

especialista na área e colocou uma pessoa que não entende absolutamente nada da saúde e que 

infelizmente o Brasil é o último país que iniciou a vacinação e que hoje apenas quatro por cento da 

população foi vacinada com a primeira dose e um por cento e meio com a segunda dose enquanto outros 

países já vacinaram mais de vinte por cento da população imunizada e que infelizmente este é o quadro 
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político do governo federal, mas que os vereadores tem a responsabilidade de aprovar este projeto de lei 

de grande importância para auxiliar a população especialmente nesse período de pandemia e se por um 

acaso o governo federal não conseguir  o poder executivo tem a obrigação de conseguir as vacinas para os 

munícipes e evitar que se percam mais vidas devido ao Covid-19. Finalizou dizendo ser plenamente 

favorável ao projeto de lei e espera que o governo federal cumpra a sua parte e haja rapidamente para 

imunizar todos os brasileiros. O vereador Adelir Sartori cumprimentou o presidente, os vereadores e os 

presentes e disse ser favorável ao projeto de lei que é de grande valia pois hoje o município se encontra 

numa situação complicada assim como todo Estado devido a pandemia e é importante aprovar o projeto 

para auxiliar as pessoas e evitar mais mortes e que agora o vírus está atingindo inclusive os mais jovens e 

espera que o projeto seja aprovado para favorecer toda a comunidade cotegipense. A vereadora Marilena 

Berria cumprimentou o presidente, os vereadores, os presentes e quem acompanha pelas redes sociais e 

disse ser favorável ao projeto de lei e parabenizou o poder executivo pela iniciativa e que a bancada do 

Partido dos Trabalhadores tinha a ideia de encaminhar uma moção pois na sua opinião a saúde vem em 

primeiro lugar e que todos acharam que o Covid-19 já estava controlado e o mesmo acabou voltando com 

mais força e não atinge somente as pessoas de mais idade e está se tornando uma situação muito séria e 

em seu nome solicitou para que a população continue se cuidando, pois a saúde precisa ser preservada. 

Disse ainda que acredita que se todos os municípios se unirem mais fácil será para conseguir a vacina 

para o quanto antes imunizar a população e eliminar essa doença. Aproveitou para agradecer ao vereador 

Saimon pelas felicitações pela passagem do dia da mulher e dessa forma parabenizar a todas as mulheres 

de Barão de Cotegipe e que a mulher está cada vez mais participativa em todos os setores e que tem muita 

coisa para se conquistar, mas que já alcançou muitas vitórias e mais uma vez parabenizou todas as 

mulheres guerreiras, que também sofrem mas que nada na vida é em vão e as recompensas sempre vem. 

O vereador Douglas Martin cumprimentou o presidente, os vereadores, os presentes e quem acompanha 

pelas redes sociais e parabenizou as mulheres pela passagem do seu dia e disse ser favorável ao projeto de 

lei que autoriza a aquisição de vacinas para o enfrentamento do Covid-19 pois é algo que é necessário ir 

em busca e que até alguns meses atrás essa pandemia parecia estar longe, em cidades grandes mas que 

hoje está muito próximo e parabenizou a administração pela iniciativa e que o quanto antes toda a 

população possa ser imunizada e como comentado pelo vereador Paulo é uma vergonha apenas quatro por 

cento da população brasileira estar imunizada sabendo que a pandemia começou há um ano e que o 

governo federal deveria ter ido atrás antes e não deixar chegar nesta situação. Solicitou ainda para que a 

população se conscientize, use a máscara, evitar aglomerações pois o vírus está atingindo todas as faixas 

etárias. O vereador Luiz Eduardo Giacomel cumprimentou o presidente, os vereadores, os presentes e 

quem acompanha através das redes sociais e disse ser totalmente favorável ao projeto de lei e que este 

projeto veio pronto pela Famurs que possui alguns pontos que não ficam tem explicados quanto a 

autorização ou não da Anvisa para importar as vacinas e todos sabem que via Constituição não é 

permitido essa importação sem autorização, mas que a associação dos municípios deve ter um amparo 

jurídico melhor do que a opinião de um simples vereador e falou que gostaria de tocar em outros dois 

pontos, e que o primeiro é que este projeto faz parte de um projeto de guerra e que muitos vereadores 

falaram que o país está utilizando pouco a vacinação e que está falando de um país de duzentos e dez 

milhões de pessoas e que se pegar Israel, França, Espanha, Argentina, Alemanha e Portugal dá cem 

milhões de pessoas, que juntos já tem sessenta por cento da população vacinada e que não chega nem na 

metade da população do Brasil. Disse ainda que em mil novecentos e noventa e cinco o Brasil era 

autossuficiente em produção de insumos farmacêuticos, onde oitenta e cinco por cento da matéria prima 

era nacional e que hoje depois de vinte anos de outros governos apenas quinze por cento da matéria prima 

é nacional e que infelizmente hoje está se vendo o descaso que se teve ao deixar as empresas irem pra 
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fora do país, não investir em tecnologia e em saúde pública e não se refere somente ao SUS e sim ao 

conjunto todo. Outro ponto que gostaria de destacar é que veio dois ponto dois bilhões de reais em 

recursos durante o último ano para o governo do estado e desse valor somente duzentos e cinquenta e 

nove milhões foram aplicados na saúde e um milhão e noventa e cinco mil reais foram para quitar dívida 

com servidores públicos do estado, os salários atrasados e que isso não é ilegal e disse achar que o 

servidor merece receber em dia, mas que o governo do estado deveria ter dividido melhor estes recursos e 

não investir somente uma pequena parcela na saúde e que hoje tem que fechar estabelecimentos, 

comercio para tentar estancar o vírus e que não adianta fechar o comércio pequeno nos municípios 

enquanto não é investido em hospitais, em novos leitos de UTI e em equipamentos e disse achar que 

infelizmente tanto o governo federal quanto o estadual tem seus contrapontos e que hoje estão tentando 

mudar a situação que está ocorrendo devido a pandemia e que por isso é favorável a este projeto e que de 

repente não será utilizado essa compra de vacinas no primeiro momento e que o governo federal envie as 

mesmas, mas que no segundo semestre será preciso fazer essa compra via município. Finalizou desejando 

as mulheres tanto dessa Casa Legislativa quando as do município um feliz dia das mulheres. O vereador 

Gilmar Veronese cumprimentou o presidente, os vereadores, os presentes e quem acompanha pelas redes 

sociais, desejou feliz dia da mulher para as mulheres do município pois é um dia muito importante e disse 

ser favorável ao projeto de lei e parabenizou o poder executivo pela iniciativa de encaminhar este projeto 

para essa Casa neste importante momento onde o país e o mundo se encontra numa pandemia e espera 

que em breve seja feita essa vacinação em toda a população. O vereador Valdemir Tomazelli 

cumprimentou o presidente, os vereadores, os presentes e quem acompanha pelas redes sociais, 

parabenizou especialmente a vereadora Marilena Berria e também a assessora Jane e a secretária Suelen 

pela passagem do dia das mulheres e colocou que é plenamente favorável a este projeto de lei e 

parabenizou o prefeito municipal pela iniciativa de pensar em primeiro lugar na saúde dos munícipes e 

pediu para que a população se cuide por mais algum tempo até que passe essa fase mais crítica. Colocado 

em votação o Projeto de Lei nº 011/2021 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. 
Antes de encerrar a sessão o presidente parabenizou em nome da vereadora Marilena, da Jane e da Suelen 

todas as mulheres do estado, do Brasil e em especial do município, pois as mulheres exercem um papel 

muito importante nas casas, na sociedade e em todas as áreas e desejou que as mesmas continuem lutando 

pelos seus direitos e seu espaço na sociedade. E não havendo mais matéria do dia, o Senhor Presidente 

encerrou os trabalhos desta Reunião, convidou a todos para a próxima Reunião Ordinária que se realizará 

no dia quinze de março de dois mil e vinte e um às dezenove horas.  Os trabalhos foram presididos pelo 

Vereador Gilmar Zanella e 1° Secretário Vereador Valdemir Tomazelli. Sendo que eu 1ª Secretario 

determinei que fosse lavrada a presente ata, que após aprovada será assinada por mim e pelo Senhor 

Presidente. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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