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AO EXCELENTÍSSIMO SR. VEREADOR 

HÉLIO ALVES RIBEIRO 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 

• 
RICARDO LONGATTI FRANÇA, vereador, vem muito respeitosamente à presença 

de Vossa Excelência, tendo como fulcro o Art. 5°, LV da Constituição Federal, bem 

como o Art. 149 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Indaiatuba e demais 

dispositivos aplicáveis à matéria, interpor o presente: 

eeeeeeleeeÍ~WEcuRs°  
em face da decisão proferida por Vossa Excelência nos Autos do Processo 
1.873/2019, referente ao Projeto de Lei 160/2019, com trâmite perante esta Casa, 

que deixou de receber o mencionado projeto, pelas razões que passa a expor. 

¡DO PROJETO 
	,~111111111111111111111111Lini 

• 
O projeto em apreço tem como objeto a informatização do cartão de vacinação e o 
cadastro do histórico de vacinas dos munícipes em banco cie dados eletrônico 

acessível às unidades de saúde do Município de Indaiatuba. 

O projeto deixou de ser recebido por Vossa Excelência, tendo sido encaminhado 

parecer nesse sentido a este gabinete em 02 de outubro do ano corrente. 

IDO PARE~A"Dd  
O parecer que baseia a decisão do Sr. Presidente foi elaborado pelo Departamento 
Jurídico da Presidência e afirma que o projeto padece de vício de iniciativa, 

asseverando que a propositura trata de ato típico de administração, adentrando, 

portanto, em competência privativa do Sr. Prefeito. 

No entanto, o posicionamento defendido não é o mais adequado ao presente caso, 

merecendo revisão da decisão por parte de Vossa Excelência. 
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IPAS  " 	MUNO' 
Em que pese o respeito ao parecer exarado pelo Departamento Jurídico da 
Presidência, a negativa de recebimento do projeto em apreço não deve prosperar, 
devendo ser revista a decisão de Vossa Excelência. 

Primeiramente, compete assinalar que o projeto em apreço não interfere no serviço 
público de saúde nem visa regulamentar a prestação da vacinação nas unidades de 
saúde no âmbito do município. Deste modo, a informatização do cartão de 
vacinação funciona somente como uma medida de utilidade pública e, além disso, 
corrobora com o princípio da eficácia, norteador da Administração Pública, 

constante no artigo 37, caput, da Constituição Federal. 

Neste contexto, o Projeto de Lei não determina, sob nenhum ângulo, como deverá 
ser realizado a imunização dos munícipes nem interfere no modo de administrar a 
ser determinado privativamente pelo Sr. Prefeito. O que se busca, no entanto, é a 
aplicação efetiva das vacinas em seus prazos e doses estabelecidos, mas, também, 
reduzir o número de reaplicação em cidadãos imunizados que perderam os seus 

cartões físicos de vacinação. 

Sendo assim, não há qualquer violação ao princípio da separação dos Poderes, 
constante do artigo 2° da Constituição da República, bem como do artigo 5° da 
Constituição Paulista, conforme sugere o parecer exarado ao declarar o vício de 
iniciativa. Uma vez que o projeto não impõe qualquer programa de governo ao 
Poder Executivo, mas sim cobra do mesmo que siga a Constituição Federal e os 

• princípios da Administração Pública nela constantes. 

Não obstante, a respeito da implantação de infraestrutura necessária para a criação 
do banco de dados, deve-se ressaltar que, por meio do e-SUS AB, o Governo 
Federal desenvolveu uma plataforma eletrônica para o registro de vacinas 
aplicadas, imunoglobulinas e soros pertencentes ao Programa Nacional de 
Imunização (PNI). Sendo que, inclusive, o histórico de atendimento do cidadão pode 
ser consultado na base de dados do CadSUS e importar as informações de 

cadastro para o e-SUS AB. 

Nestes termos, mostra-se evidente que a utilização da plataforma para a 
informatização do cartão de vacinação dos munícipes não gerará custos de 
implantação e customização do sistema para a Administração Municipal, pois o 
serviço é disponibilizado, gerido e atualizado pela Ministério da Saúde. Sobre isso, 
considere-se o disposto no Art. 2° da Portaria 1.412, de 10 de julho de 2013, abaixo 
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reproduzido in verbis: 

Art. 2° - A operacionalização do SISAB será feita 
por meio da estratégia do Departamento de Atenção 
Básica (DAB/SAS/MS) denominada e-SUS Atenção 
Básica (e-SUS AB). 

§ 1° A estratégia e-SUS AB é composta por dois 
sistemas de "software" que instrumentalizam a 
coleta dos dados que serão inseridos no SISAB: 

I - Coleta de Dados Simplificado (CDS); 

II - Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC). 

§ 2° A escolha e implantação de um dos Sistemas 
de que trata o § 1° considerarão os diferentes 
cenários de informatização do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

§ 3° O Ministério da Saúde disponibilizará 
gratuitamente os sistemas de "software", de caráter 
público brasileiro, necessários à implementação da 
estratégia e-SUS AB. 

§ 4° O modo específico da implementação da 
estratégia e-SUS AB, em cada região, será 
pactuada pelos entes federados e se efetivará de 
acordo com os cenários e necessidades locais. 

§ 5° O Ministério da Saúde disponibilizará manuais e 
diretrizes para apoiar a implementação da estratégia 
e-SUS AB no sítio eletrônico http://dab.saude.gov.br. 

Nestes termos, considerando que Governo Federal estabelece os dispositivos para 
a modernização do sistema de informação em saúde, percebe-se que o projeto em 
apreço está em consonância com a determinação do Ministério da Saúde, mas, 
principalmente, permanece em conformidade com o princípio de eficiência previsto 
na Constituição Federal. 

Ante o exposto, considerando toda a fundamentação, requer-se que Vossa 
Excelência reforme a decisão recorrida, e, por ser medida de justiça, receba o 
Projeto de Lei 160/2019, de autoria deste Vereador peticionante, determinando o 
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regular trâmite do mesmo. 

Alternativamente, não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, requer-se 
então que o presente Recurso seja encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, 
nos termos do artigo 149, §1° e seguintes do Regimento Interno desta Casa. 

Plenário Joab José Puccinelli 
10 de outubro de 2019 

RICARDO LONGATTI FRANÇA 
VEREADOR 
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