Linha do Tempo: o que ﬁzemos até aqui

23.02.21: O STF autoriza a aquisição de imunizantes contra COVID-19,
por estados e municípios (ADPF 770/ ACO 3451).
No mesmo dia, a FNP anuncia a constituição de um consórcio público
para aquisição de vacinas contra a COVID-19.
24.02.21: Congresso Nacional aprova legislação
autorizando estados e municípios a comprarem vacinas
(PL 534/2021, que gerou a Lei nº 14.125/2021).
01.03.21: A FNP reúne mais de 500 prefeitos e abre
manifestação de interesse para instalação do consórcio
público.
06.03.21: A Associação de Municípios do Vale do
Paraíba/SP (Codivap) divulga uma nota estimulando que
os 44 municípios que integram a entidade participem da
iniciativa liderada pela Frente Nacional de Prefeitos.

10.03.21: O Presidente da República, Jair Bolsonaro,
sanciona lei que permite que estados, municípios e setor
privado comprem vacinas contra a covid-19.
No mesmo dia, a FNP se reúne com representantes do
Banco Santander em tratativas sobre guarda de recursos
para importação de vacinas e com Procuradores de capitais
para discutir aspectos jurídicos do Consórcio.

27.02.21: A FNP reúne a Comissão de Vacinas da Frente Nacional de
Prefeitos para preparar a instituição do consórcio de municípios.

05.03.21: O consórcio público recebe 1.703 manifestações de interesse,
incluindo 24 capitais. A iniciativa passa a se chamar Conectar Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras.
No mesmo dia, o presidente da FNP, Prefeito Jonas Donizette, apresenta
atualizações do consórcio Conectar em coletiva de imprensa
08.03.21: Mais de 2 mil municípios manifestam interesse em aderir ao
Conectar. Para ingressar no consórcio, porém, é preciso aprovar uma lei
autorizativa na câmara municipal até 19 de março.
16.03.21: FNP se reúne com integrantes da OPAS e do PNUD para
apresentar o Conectar.
17.03.21: O presidente da FNP, Jonas Donizette, participa de webinar
com Luiza Trajano, líder do movimento Unidos pela Vacina, e membros
da Academia Nacional de Medicina (ANM), Academia Brasileira de
Ciências (ABC), Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil (AFFB) e
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) para apresentar o Conectar.

21.03.21: Comissão de Vacinação da FNP se reúne virtualmente para
acertar os últimos detalhes da 1ª Assembleia Geral de instalação do
Conectar, marcada para o dia 22.
22.03.21: Com o interesse de 2.598 municípios, é instituído
o Conectar - Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades
Brasileiras. O estatuto foi aprovado com a votação eletrônica
de 589 municípios.
27.03.21: Reunião entre técnicos da FNP e da Embaixada
dos EUA sobre sensibilidade do tema e sobre urgência da
vacinação no Brasil.
30.03.21: Cerimônia de posse da diretoria e do conselho
ﬁscal do Conectar. O grupo Natura & Co anuncia a doação
de R$ 4 milhões para o Conectar.
Neste mesmo dia, o Conectar envia ofício ao embaixador da
China no Brasil, Yang Wanming, pedindo apoio ao pleito e
solicitando uma reunião virtual com a diretoria do
Consórcio.
1º.04.21: integrantes da FNP e do Conectar se reúnem com
o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, para
articular medidas de enfrentamento à pandemia.
Neste mesmo dia, é realizada a primeira reunião da Diretoria
do Consórcio.
Ainda neste dia, representantes do Conectar se reúnem com
ex-Embaixadores americanos no Brasil e discutem relações
bilaterais.

23.03.21: A FNP se reúne com a Frente Parlamentar do Coronavírus, da
Assembleia Legislativa do Paraná. O estado representa 79% dos 399
municípios que já aderiram ao Consórcio Conectar.

29.03.21: A chapa única “Conectados pelo Brasil” é eleita para dirigir o
maior consórcio público em saúde do Brasil, o Conectar.
No mesmo dia, Prefeitos se unem para pedir apoio internacional no
combate à COVID-19. O vídeo, elaborado com apoio da Vital Strategies,
tem repercussão internacional.
Também neste dia, o Conectar é apresentado ao Ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga.

31.03.21: Com a adesão Vitória, todas as 26 capitais do país
manifestam interesse em participar do Consórcio Conectar.

05.04.21: Prefeitos e prefeitas da Diretoria se reunem com o diretor do
Butantan, Dimas Covas. Na ocasião, Covas conﬁrma a entrega de mais
9,8 milhões de doses para abril.

08.04.21 Reunião da Diretoria do Conectar com a
representante da Organização Pan-Americana da
Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS)
no Brasil, Dra. Socorro Gross, que defende que a
vacinação nas Américas deve ser priorizada.

09.04.21 Reunião da Diretoria do Conectar com o
Secretário Executivo do Consórcio Nordeste sobre
distribuição de vacinas adquiridas por aquele
Consórcio à luz do Programa Nacional de Imunização
(PNI).

11.04.21 O Conectar envia o termo de
conﬁdencialidade (NDA) para o Fundo Soberano
Russo (RDIF), primeira etapa do processo de aquisição
da vacina Sputnik V

08.04.21 Publicados no Diário Oﬁcial de Florianópolis o
Estatuto Social e a ata da segunda Assembleia Geral
Extraordinária do Consórcio Conectar

Ainda no dia 08.04.21 O Conectar envia aos municípios um
formulário para pesquisa sobre os principais insumos de
saúde que já apresentam ou apresentarão escassez entre
abril e maio deste ano. O prazo para resposta é 12 de abril.

09.04.21 Reunião da Diretoria do Conectar com
representantes do Fundo Soberano Russo (RDIF) sobre
compra da vacina Sputnik V. Na reunião, o Consórcio
manifesta interesse em comprar 15 milhões de vacinas (30
milhões de doses).

HOJE: Reunião de atualização com a Diretoria do Consórcio
Recebimento de cronograma de produção da vacina Sputnik V

Próximos passos

Esta semana: Início do processo de
contratação junto ao Fundo Soberano Russo
RDIF sobre compra de 30 milhões de doses da
Sputnik V

15.04.21: Reunião com Secretário Executivo do
Ministério da Saúde sobre regras que disciplinem os
critérios de distribuição das vacinas adquiridas pelos
entes subnacionais de forma a oferecer segurança
jurídica e efetividade para estas compras, autorizadas
pela Lei Federal 14.124/2021.

27.04.21: Reunião com o Embaixador da China no
Brasil para discutir possibilidade de aceleração da
importação de vacinas e/ou IFA e abertura de contato
com Sinopharm

