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Legenda:

(F) palavra escrita com base na fonética, podendo ter a grafia incorreta

-- interrupção da fala

Aviso:

Nesta transcrição utilizam-se os nomes parlamentares em substituição a men-
ções informais ou incompletas dos nomes dos vereadores.

Foi realizada revisão de concordância verbal e nominal.

A Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão não se responsabiliza por
eventuais informações incorretas enunciadas pelos oradores.

[início da transcrição]

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Boa tarde a todos.

Com satisfação nós estamos aqui iniciando mais uma audiência pública, uma
audiência que ela está desde o  ano passado, quando a gente começou a falar sobre
[ininteligível].

Está aqui ao meu lado, eu agradeço muito [ininteligível] sempre a parceria que
nós temos aqui, o vereador Marcelo Silva, vereador Nelson Hossri, temos também onli-
ne o vereador Paulo Bufalo e a vereadora Mariana Conti,  agradecendo a presença de
todos vocês.

 Então, para  que a gente possa, ao final desse nosso bate-papo, eu sempre falo
nesse sentido, de na verdade, ser um bate-papo [ininteligível].

Ficou esse tempo todo…?

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Gostaria de fazer a leitura para
vocês sobre a abertura que nós fizemos aqui.

O Presidente da Câmara Municipal de Campinas convoca, nos termos do § 5º do
artigo 85 do Regimento Interno… Ato da Mesa nº 07/20 e com o Ato da Mesa nº
01/2022, Audiência Pública, a ser presidida pelo Vereador Major Jaime, juntamente
com os vereadores Marcelo Silva e Nelson Hossri falando hoje, no dia 16 de fevereiro
de 2022, quarta-feira, às 14h, no Plenário aqui.

Até para que vocês entendam, isso aqui é um ambiente que nós estamos adap-
tados. Nós temos o nosso Plenário, um Plenário até muito bonito, mas está passando
por reforma e a gente aqui está em um local que foi feita uma adaptação, até muito
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boa, para poder atender não só as sessões extraordinárias da Câmara, mas também as
audiências públicas e as sessões das comissões, então é por isso que estamos reunidos
neste local aqui.

Nós temos aqui como base desta audiência pública o PLO 317/2021, Processo
235.137, de autoria do senhor Nelson Hossri —, e é por isso que ele está junto com a
gente aqui; eu também fiz uma proposição, mas o que vale é o projeto dele — que
dispõe sobre a proibição da exigência de apresentação do cartão de vacinação contra a
covid-19 para acesso a locais públicos ou privados no município de Campinas e dá ou-
tras providências. 

Ainda informo que a audiência será transmitida, como está ocorrendo agora,
pela TV Câmara Campinas, através do sinal digital 11.3, e também o canal 4 da NET
Campinas, e também o canal 9 da VivoFibra, com retransmissão simultânea nas fanpa-
ges da TV Câmara, também no YouTube e no Face. 

Esclareço a toda população que poderá participar juntamente conosco aqui ao
final. A dinâmica que nós temos aqui, esse início… eu quero até — já acertei aqui com
os vereadores —, a gente quer falar menos e deixar as pessoas convidadas, os especi-
alistas que estão aqui, que eles possam falar muito mais, que eles possam, realmente,
apresentar as questões que são importantes para nós, então, por isso nós temos só
uma breve apresentação, só para iniciar aqui o trabalho com todos os vereadores e os
membros Mesa, e depois disso, ao final, a gente vai ter as perguntas. Então cada con-
vidado — são o total de cinco —, eles vão ter o tempo de dez minutos para fazer a sua
exposição e ao final a gente tem a possibilidade de fazer perguntas.

Então, você que está na sua casa — a gente sabe que foi… refletiu muito positi-
vamente não é, vereadores? As pessoas perguntando nos gabinetes, querendo partici-
par —, você pode fazer de duas formas: a primeira delas é entrando no site da Câma-
ra, então você pode entrar no site da Câmara Municipal de Campinas, no banner que já
inicia ali você vai ver que tem escrito “audiência pública” com esse assunto, você pode
ficar e, clicando, você é direcionado para as perguntas; uma outra forma também que
você pode utilizar, que a gente usa muito hoje em dia, que é exatamente o WhatsApp,
então anote, você, o WhatsApp aqui para você poder participar também, a gente vai
ter sempre o recebimento dessas perguntas e a gente vai fazer a triagem aqui neces-
sária, coloque aí (019) 3736-1397, depois vai aparecer para você na tela, mas (19)
3736-1397.

Então lembre-se, aproveite temos autoridades aqui com muita bagagem, muitas
coisas boas para passar para todos nós.

Eu gostaria que o nosso vereador Marcelo Silva pudesse falar e iniciar com os
cumprimentos iniciais. Por favor.

SR. VEREADOR MARCELO SILVA: Muito obrigado, vereador Major Jaime, pelo
convite; meu amigo vereador Nelson Hossri, pela propositura do projeto; e cabe a nós,
como Poder Legislativo, trazer essa discussão, esse tema em debate. 

É um tema que acaba ficando muito represado por parte da grande mídia, mas
essa Casa de Leis entendeu por bem trazer. Então quero parabenizar você,  vereador
Major Jaime, por essa oportunidade, eu acho que as pessoas precisam ser informadas
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de uma forma imparcial, de uma forma isenta e as conclusões nós deixaremos para as
pessoas sem serem influenciadas por A, por B. 

Então eu quero, de verdade, parabenizar essa Casa por essa iniciativa. É um
passo importante para que a gente possa tão logo colocar esse projeto em votação,
me preocupa muito a parte das crianças também, eu tenho certeza que os profissio-
nais... aqui alguns amigos próximos... Então não quero mais me alongar, quero deixar
para os profissionais, estamos todos ansiosos por essa exposição.

Muito obrigado, vereador Major Jaime.

SR.  PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Eu que  agradeço,  vereador
Marcelo Silva, pelas suas palavras, suas considerações iniciais, depois a gente… que a
gente tiver essa apresentação dos cinco palestrantes, dos cinco visitantes, que a gente
possa depois fazer alguns comentários e perguntas nesse sentido.

Vereador Nelson Hossri. 

SR.  VEREADOR  NELSON  HOSSRI:  Primeiramente  [falha  do  áudio] quero
agradecer ao vereador Major Jaime pela iniciativa dessa importante audiência pública,
quero também aqui cumprimentar o meu colega vereador Marcelo Silva e todos vocês
que participam e nos acompanham pela… Está sem áudio?

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: A tecnologia,  ela  nos ajuda
muito, mas em alguns momentos ela acaba trazendo algumas questões para a gente
resolver. É o que está acontecendo aqui. Então a gente está resolvendo alguma ques-
tão, mas acho já dá para testar, vamos ver.

SR. VEREADOR NELSON HOSSRI: Já voltou? Estão me ouvindo?

SR. VEREADOR MARCELO SILVA: Eu estou ouvindo.

SR.  VEREADOR NELSON HOSSRI:  Então  voltando,  primeiramente  cumpri-
mentar o vereador Major Jaime pela iniciativa de trazer essa importante audiência pú-
blica, esse é um assunto polêmico, mas também relevante, que é o fim do passaporte
sanitário. 

Quero cumprimentar... Não está saindo? Quer tirar isso daí?

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Mais uma vez, mais um ajuste
aqui, mas vai dar certo--

SR. VEREADOR NELSON HOSSRI: E agora? 

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: --nós vamos conseguir.

SR. VEREADOR NELSON HOSSRI: O pessoal está me ouvindo?

SR. VEREADOR MARCELO SILVA: Eu estou. Está, agora está--

SR.  VEREADOR NELSON HOSSRI:  Está normal?  Está  saindo o meu som?
Está? Então vamos lá. Voltando... parou de novo? [falha do áudio] Dá para ouvir? Está
normal? Dá para ouvir? Está normal? [falha do áudio].

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Eu vou fazer o seguinte: en-
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quanto a gente faz essa… Eu vou fazer um ajuste, enquanto a gente está fazendo as
adequações, peço desculpas a você de casa, mas a gente tem algumas questões técni-
cas, esse ambiente que a gente está aqui é novo, menos de uma semana que foi im-
plantado, e têm algumas questões para a gente ainda resolver.

Mas eu queria passar a palavra rapidamente, se puderem falar, só para iniciar
as considerações iniciais,  a vereadora Mariana Conti,  por gentileza, se quiser falar,
abrir a tela e o áudio.

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Oi, está me ouvindo agora?

SR.  PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME:  Vereador  Paulo  Bufalo  tam-
bém, se quiser utilizar [ininteligível] dê “ok”.

Deixa eu só ver se eles dão alguma resposta, senão eu já passo… já passo para
você, Nelson Hossri.

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [ininteligível]

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Deu certo?

Eu vou passar, então, para o vereador Nelson Hossri, acredito que já deu certo
e que a gente já consiga… já consiga falar.

SR. VEREADOR NELSON HOSSRI: Então, voltando, eu quero cumprimentar o
vereador Major Jaime pela iniciativa dessa importante audiência pública, um assunto
relevante, nós sabemos que é polêmico, porém necessário, o fim do passaporte sanitá-
rio. Eu, pelo menos, estou aqui para isso.

Quero cumprimentar, também, o meu colega Marcelo Silva e todos que nos as-
sistem pela TV Câmara. E quero também fazer um cumprimento especial a todos os
participantes, ao doutor João Alberto da Cunha Filho, ao doutor Alessandro Loiola, à
doutora Roberta Lacerda Almeida de Miranda Dantas, doutor Francisco Cardoso e o
doutor Marcio Marques, que é médico e advogado. Depois, o vereador Major Jaime vai
passar o currículo de cada um.

E quero deixar claro que não apresentei esse projeto simplesmente para apare-
cer, como muitos acabam mencionando, é porque realmente eu não acredito no passa-
porte sanitário; logo no início, quando pediram a carteira de vacinação, eu achei de
uma hipocrisia absurda, porque quem toma a vacina pode pegar, quem não toma tam-
bém pode pegar. Prova disso é o próprio prefeito, que logo no início havia tomado já a
vacina e acabou sendo contaminado.

Então, não acredito nesse papel que tantas pessoas aí defendem com unhas e
dentes, essa tara pelo passaporte, eu não consigo compreender e acho realmente ina-
ceitável. Então, luto por isso enquanto estiver aqui como vereador pelo fim do passa-
porte sanitário. Mais para frente aí eu concluo toda a minha fala referente ao passapor-
te e ao projeto que eu apresentei que também pede a proibição dessa carteira.

Obrigado, Major Jaime.

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Vereador Nelson Hossri, agra-
deço também principalmente pela iniciativa aí do projeto e a gente poder estar junto aí
para a gente trabalhar nessa questão ainda futuramente.
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O vereador Paulo Bufalo, do PSOL, se quiser ter a palavra nas considerações ini-
ciais aí. É só uma breve consideração e, depois, aberta a pergunta.

Por favor, vereador.

SR.  VEREADOR PAULO  BUFALO: Boa  tarde,  presidente,  componentes  da
Mesa, convidados. A bancada do PSOL está aqui acompanhando esse debate público.
Somos autores aí, eu, como autor, a vereadora Mariana Conti, autora de um projeto
que vai em um sentido diametralmente oposto a esse que está sendo apresentado e
que é objeto desse debate e vamos ter oportunidade aqui de poder debater o tema
com a cidade.

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Vereador, agradeço, agradeço
sua participação, nós sabemos que o senhor tem um projeto juntamente com a verea-
dora Mariana Conti que vai no contrário – não é? – falando sobre a obrigatoriedade de
se exigir isso em algumas questões, mas o senhor vai ter oportunidade, vai poder falar.

Mas, eu gostaria já de a gente poder fazer as apresentações. Primeiramente
aqui, como eu disse, nós vereadores tivemos essa iniciativa dessa audiência pública e
o principal objetivo, na verdade, é que a gente possa escutar, a gente possa escutar,
possa aprender, possa entender, possa ter mais informação.

Hoje mesmo na Casa teve uma discussão inicial, a gente tem aqui um momento
que a gente chama de “Comunicados de Vereadores”, e nessa discussão inicial o que
houve foi que alguns vereadores falaram que poucas crianças estão sendo vacinadas e
que ao mesmo tempo deveria ter campanha, deveria ter um incentivo, deveria ter uma
série de coisas. 

E eu só coloquei, depois, na minha fala ao final, brevemente, por que será que
as pessoas estão com esse receio? Por que é que está tendo uma baixa adesão com
relação à vacinação principalmente de crianças. A questão aqui não é somente crian-
ças, a questão é essa imposição dessa obrigatoriedade de você comprovar a sua vaci-
nação, para poder ter acesso a trabalho, ter acesso a direitos. É isso que a gente vem
questionando, é isso que a gente vem falando.

O objetivo é a gente discutir, debater. Vamos ter aqui o vereador Paulo Bufalo,
que tem um entendimento diferente dessa questão, a vereadora Mariana Conti tam-
bém. Então, é importante que a audiência também sirva para isso.

Eu só coloco aqui, de uma forma muito rápida eu quero colocar isso, a gente vai
falar sobre a eficiência dessa exigência desse passaporte. Ele é realmente algo neces-
sário para que a gente tenha, como alguns dizem, segurança de que as pessoas estão
realmente em uma condição que não transmite o vírus, ou que, de repente, não vão
contrair o vírus? Isso, infelizmente, já foi demonstrado nesses últimos meses que não
aconteceu.

A gente tem visto crianças sendo, às vezes, impedidas de entrar no seu ambi-
ente escolar. Juízes falando que vão… ou o Ministério Público, falando que, de repente,
vai tirar o pátrio poder dos pais, vai de repente encaminhar para o Conselho Tutelar,
trabalhadores perdendo seus empregos, gente sendo proibida de exercer a sua profis-
são.
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Então, muitas coisas estão acontecendo. Eu não quero me alongar, eu quero,
realmente, deixar para que os nossos convidados possam conversar um pouquinho
mais.

Eu vou só falar rapidamente aqui sobre o currículo de cada um durante a apre-
sentação. E eu já vou falar do currículo aqui do nosso primeiro palestrante, que eu já
vou falar com o doutor Francisco. Deixe me ver aqui…

Vou até fazer uma mudança aqui nessa ordem, se me permitirem. Vou deixar o
doutor Francisco para depois. Se me permitirem, eu vou pedir para o doutor Marcio ser
um dos primeiros. Deixe-me só falar do currículo do doutor Marcio.

O doutor Marcio Marques, médico e advogado, graduado em medicina pela Fa-
culdade de Medicina de Valença, em 1994; direito pela Universidade Padre Anchieta no
ano de 2010, com ênfase em direito médico; pós-graduação em perícia médica e medi-
cina do trabalho; pós-graduação em direito processual do trabalho e direito do trabalho
pela PUC de Campinas.

E cada um que eu for falando, são um total de cinco. Então, nós temos o doutor
Francisco Cardoso, que é médico cardiologista; nós temos o doutor João Alberto da Cu-
nha Filho, que é advogado; nós temos o doutor Alessandro Loiola, que é até bastante
conhecido já de muitos; e nós temos a doutora Roberta Lacerda Almeida de Miranda.

Então, eu vou pedir, para que a gente entenda qual é a dinâmica, como é que
isso vai funcionar. Nós vamos ter o tempo de dez minutos. Então, a gente já passou
para os palestrantes que eu vou… quando tiver faltando mais ou menos aí… tiver dado
nove minutos, eu vou só lembrar que falta um minuto, para a pessoa já ir fazendo a
conclusão.

Então, dez minutos para que vocês possam expor, possam falar do seu ponto de
vista, o que vem sendo aprendido durante esses dois anos de pandemia, e o que vem
sendo representado também por essa questão desse… dessa obrigatoriedade, dessa
exigência desses requisitos aí vacinais.

Terminado, a gente passa depois para perguntas, que algumas já estão chegan-
do, e a gente já começa a debater até as 16h. Então, nós temos o horário até as 16h
para o encerramento, encerrando aqui os trabalhos da audiência para a TV Câmara.

Doutor Marcio, vou passar para o senhor, para o senhor já ser o primeiro, para
que a gente possa conversar e a gente já possa debater um pouco desses assuntos.
Seja muito bem-vindo. Que o senhor tenha muitas coisas boas para trazer e esclarecer
para todos nós. Boa noite, doutor Marcio. Boa noite não, boa tarde, doutor Marcio.

SR. MARCIO MARQUES: Boa tarde, boa tarde a todos os senhores. Primeira-
mente, eu queria agradecer aí a oportunidade do vereador Major Jaime. O doutor vere-
ador Marcelo Silva, grande Marcelo; o vereador Nelson Hossri, o qual eu tive a honra
de trabalhar no hospital… antigo Ouro Verde. E queria agradecer aí a oportunidade e
tentar aqui esclarecer alguns pontos.

Eu não vou adentrar muito na área jurídica, porque o doutor Paulo está muito
bem representado na área jurídica aqui. Mas eu vou tentar abordar uma parte na área
técnica médica.
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Infelizmente, nós temos visto hoje uma queda total, uma quebra total das liber-
dades individuais. 

Vou fazer uma comparação aqui com o Jardim de Epicuro, onde o filósofo levava
os seus discípulos para viver de pensamentos, e discutir, e tentar sair um pouco do
mundo real. Paralelamente a isso, nós temos a trajetória do ser humano e abordare-
mos também, depois do Jardim de Epicuro, um novo jardim que também é conhecido
na Bíblia, chamado Jardim do Éden onde se tenta mudar aquela projeção de só viver
do pensamento e viver mais no mundo real. E, por último, nós temos o Jardim das Oli-
veiras onde nosso Senhor Jesus Cristo culminou ali.

Que em toda a trajetória do ser humano por essas passagens, fazendo essa
analogia, nós temos a ideia de poder do ser humano, que é isolar, controlar e adminis-
trar e com isso demonstrar para a população, para o povo — que vale se lembrar que
nós temos hoje no mundo 1% de povo e 99% de população que está no poder [sic],
fazendo essa analogia —… e depois mostrar para o povo uma salvação de alguma coi-
sa. Então eu faço a dificuldade para mostrar a resolução da coisa.

E a trajetória da vida humana, ela vive na rejeição desse mundo real. Existe
uma confusão muito grande entre o aspecto normativo da sociedade e a realidade so-
cial propriamente dita. Se nós olharmos para a história do ponto de vista da evolução
das leis, temos várias leis para garantir a liberdade de expressão. Tudo o que é norma-
tivo não expressa a realidade, mas, sim, uma ideia, um exemplo: nós temos, assim, o
Código Penal, se ele não fosse normativo não existiria crime, e se a sociedade fosse
igual àquilo que o Código Penal fala, também não existiria crime, ele só existe porque
ele não é obedecido. Se nós olharmos pelo prisma dos instrumentos de poder à dispo-
sição dos governantes, o que é que nós temos em comum? Vemos hoje que existem
vários meios de restrição à disposição do governante que ele pode restringir a liberda-
de. 

Nós estamos podendo falar nesta audiência pública que alguém do sistema de
inteligência está gravando a nossa voz, hackeando o nosso computador, nos ouvindo a
dois quilômetros de distância. Então, o governante, ele consegue levar isso. Eu estou
fazendo essa analogia para poder entender que todo poder, ele emana do povo e con-
tra o povo ele será exercido.

Simone Weil dizia que o substantivo[sic] do direito, ele é exercido na obrigação
de um terceiro; Bernardo[sic] Jouvenel  dizia que o poder, no livro O Poder - História
Natural de seu Crescimento, dizia de que na modernidade, que nós estamos, cada dia
mais o Estado está sendo mais dominante sobre a vida do ser humano; Napoleão tem
uma frase muito interessante, ele dizia que o político é o destino concreto do nosso
tempo, ou seja, o centro do Estado passou a ser o destino da nossa vida, deixou de ser
já naquela Idade Média, que era religião, igreja, e passou a ser, o centro do Estado, o
centro do domínio, da divisão, das ordens, do povo, seria o centro do Estado, e nós ve-
mos isso, como se evoluíram as coisas.

Houve, de uns tempos para cá, dos anos 70 para cá uma revolução cultural ba-
seada em Antonio Gramsci, na qual houve um conflito em relação, também, ao pensa-
mento de Faoro, um dizia que a sociedade tinha que ser igualitária, Faoro, e Antonio
Gramsci  dizia que  tinha que fazer uma revolução cultural e é o que nós temos visto
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hoje em dia: uma dominação do poder, seja nas universidades, seja nas entidades
médicas, seja no Judiciário, seja no Legislativo e por aí vai. E, com isso, nós temos
uma opinião que deixa de ter uma opinião verdadeira. Não importa se você tem uma
opinião própria, se é própria ou não é própria, sua, mas importa ela ser verdadeira. In-
felizmente, hoje em dia, a opinião verdadeira está fadada ao descaso. 

Nós vimos recentemente checadores de meme, o Brasil  não é para amadores,
então vemos que, com o passar do tempo, houve essa queda da hegemonia da opinião
verdadeira para a opinião própria, não… — volto a repetir — não importa se a sua opi-
nião é própria ou não é própria, importa se ela é verdadeira.

E abordando um pouco a técnica, nós temos o seguinte: tudo começou em um
trabalho de uma revista famosa chamada The Lancet, em maio de 2020 — salvo enga-
no —, em que nós tínhamos [ininteligível] falsos nesse trabalho, ele teve que ser reti-
rado de mercado... falando através de um tratamento antecipado para Covid-19 e com
isso se politizou o tratamento antecipado. Se nós entrarmos no  site do Ministério da
Saúde de Cuba, você vai ver que o que se usa lá é uma das drogas reposicionadas,
que aqui no Brasil é até proibido falar; e o que nós estamos falando aqui é que não es-
tamos falando de vacinas, nós estamos falando de drogas experimentais, se alguém ler
a bula das próprias vacinas vai entender que nós estamos na fase 3.

Vou fazer um lembrete aqui: há alguns anos atrás se falou da vacina da den-
gue, todo mundo que tomava vacina da dengue — isso foi pouco divulgado — pegava a
dengue hemorrágica e foi retirada de mercado; e o que nós temos visto hoje são mui-
tos efeitos colaterais dessas vacinas.

Nós voltamos a falar aqui, não tenho conflito de interesse, não sou financiado
pelas indústrias farmacêuticas, sou a favor de vacina; o porém é que a maneira como
está sendo feito goela abaixo está sendo assim... sacrificando a liberdade individual de
cada um.

Aí pode se falar: “Mas tem vacina da febre amarela, quando você tem que to-
mar para viajar para o exterior”, nós estamos falando de vacina de febre amarela, es-
sas daí são drogas experimentais.

Eu vou deixar muito bem esclarecido isso para a doutora Roberta Lacerda; para
o Francisco; doutor Alessandro Loiola, que são experts nesse assunto, mas, por outro
bruto lado, o que nós temos que apregoar para a população é que essa divisão de opi-
nião própria para a opinião verdadeira colocou em cheque até mesmo a medicina. 

Eu sou de uma época que o pediatra tomava conta da criança, e o obstetra do
neném e da mãe; hoje em dia nós estamos vendo esse absurdo de fazer vacinação em
criança, vacinação em gestante. Eu tenho ene casos, como todos têm aqui também, de
problemas que tem ocorrido com gestante e de crianças que são vacinadas.

A imunidade natural, aquela que existe, que nós respondemos a alguma infec-
ção, existe trabalho que vai de 7 a 36 vezes mais potente do que a imunidade vacinal,
ou seja, se eu tenho… se eu já tive alguma doença, por que de eu tomar a vacina?
Você tem que ter um exame médico minucioso, saber como é que estão seus hormô-
nios neutralizantes, saber como é que está a sua reação imunológica àquilo, e mais, se
você tem contra indicação de vacina. Atendi ontem um jovem com lúpus e problema
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pós-vacinal.

Então assim, existem algumas coisas que são contra indicadas para você. Então
cabe à população se informar da opinião verdadeira.

E vou falar… dar uma pincelada muito pouca, que infelizmente não sai na gran-
de mídia, marrom no nosso país. Existe uma entidade médica que preconiza “fique em
casa”, “se tiver falta de ar, vai para hospital” e por aí vai. Tomou uma ação civil pública
do Ministério Público Federal essa entidade, está respondendo bem pesadamente, por-
que, segundo ela, não existe uma abordagem precoce, ou seja, você vai esperar um
tumor de mama do tamanho de um amendoim virar um tamanho do melão para você
falar: “Agora você vem aqui que eu vou te operar”. “Você já está com o tumor na raiz
do cabelo, agora eu vou te operar.” 

E não é isso que a gente preconiza na medicina, pasmem, mas 84,2%, salvo
engano, do [ininteligível] de cardiologia não há nível 1 de evidência, e nós passamos
da [ininteligível] passamos medicações proporcionadas. 

O Viagra não foi feito para impotência sexual, foi feito para hipertensão pulmo-
nar.  Se  observava que  as  pessoas  idosas  ficavam animadas  usando Viagra,  falou:
“Ôpa, será que esse negócio não serve para aquilo, para lá?”, isso foi sempre usado na
medicina.

Só que o que nós estamos preconizando é a maneira pela qual o Estado, atra-
vés desta imposição, fazer uma forçação de barra em cima da obrigatoriedade de você
ter a sua vida social.

Então, gravem vocês, eles não querem controlar a sua saúde, essa história de
“É, pela saúde”, vemos na época do Hitler que era tudo para o seu bem, tinha aquele
slogan, marca, “isso é para o seu bem”, “isso é para o seu bem”, e nós temos visto que
isso não é para o nosso bem, é o controle social.

Pasmem, hoje, que eu vi um noticiário na televisão que Campinas fez uma par-
ceria com uma faculdade grande de Campinas e o Ministério Público em fazer um apli-
cativo de vacinação para criança. Aonde nós vamos parar?

Então, ou seja, você sai do seu trabalho, da sua casa, aplica o seu aplicativo
que você vai para o seu trabalho, o Estado sabe onde você está indo. Você para na
hora do almoço, para almoçar no restaurante, ele sabe onde você… onde você almo-
çou. Você volta para o trabalho, ele sabe que você voltou para o trabalho. Você sai a
tarde, quer dar uma passada… ver uns amigos, tomar uma cerveja ou coisa parecida,
ele sabe onde você está. Ou seja, o direito de ir e vir acabou?

E vou falar acho que até mais longe para vocês, o que diz a lei… vou abrir aqui,
o que diz a lei de tortura no art. 1º da Lei 9.455/97 diz o seguinte: “constranger al-
guém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou
mental”. “Olha, se você não tomar vacina, eu vou te demitir”. “Se você não tomar vaci-
na,  não apresentar  o passaporte vacinal,  eu vou te tirar  da escola,  da faculdade”.
“Olha, se você não tomar a vacina, você está proibido de entrar no ambiente x, y e z”.
Ou seja, o que tanto se preconizou no passado contra a tortura – isso é crime de tortu-
ra, essa lei que eu acabei de ler é a lei de tortura.
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E eu vou até mais longe. A lei em questão, a Lei 8.072/90, que é de crime hedi-
ondo, ela preconiza a lei de… crime de tortura como crime hediondo inafiançável, ou
seja, você governador, você prefeito que está fazendo isso está fazendo tortura, crime
de tortura, com a população. Tá? E vai mais longe, a prática de tortura, o tráfico ilícito
de entorpecente, de drogas, afins e terrorismo que são insuscetíveis de anistia, graça,
indulto, fiança e liberdade provisória. Ou seja, cadê a liberdade provisória? Cadê o di-
reito de ir e vir?

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Doutor Marcio.

SR. MARCIO MARQUES: Pois não?

SR. PRESIDENTE  VEREADOR MAJOR JAIME: Desculpe interrompê-lo. Mais
um minuto para as considerações aí.

SR. MARCIO MARQUES: Ok. Ok. Eu estou finalizando.

Então, assim, eu vou deixar bem claro o seguinte, esse sofrimento psicológico
que está sendo provocado na população, seja naqueles que tem contraindicação à va-
cina, seja naqueles que não querem se vacinar, seja naqueles que tem efeitos colate-
rais em uma primeira dose, ou seja, daqui a pouco nós estamos na milésima dose para
poder fazer efeito – não é? – então, você toma uma, toma duas, toma o milésimo, aí
vai funcionar. E nós estamos falando de um vírus de 2019, as variantes, eu estou re-
cém... a minha ausência presencial inclusive é porque estou… ontem acabou o meu pe-
ríodo de isolamento, eu peguei Ômicron agora recentemente.

Então, assim, essa obrigatoriedade de você fazer uma ameaça psicológica, tal, é
crime de tortura, é um crime hediondo. Então, deixar claro aqui à população que nós
não somos contra a vacina, pelo contrário, eu sou… como gastro hepatologista, eu sou
super a favor de vacina, mas nós estamos falando de vacinas e não interesse financei-
ro, escuso, patrocinado pela grande Big Pharma, onde nós vemos entidades médicas
sendo patrocinadas por congresso, tivemos um congresso grande em 2021 agora no fi-
nal do ano, patrocinados pela AstraZeneca, Pfizer, Janssen e por aí vai.

Então, assim, eu pergunto, [ininteligível] interesse, onde fica nisso?

Então, eu queria agradecer já de cara, de imediato ao doutor… o Major Jaime,
ao grande amigo doutor Marcelo Silva, ao vereador Nelson Hossri; me colocar à dispo-
sição aí e deixar as perguntas para posterior.

Muito obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Doutor, obrigado. Agradeço as
suas palavras. Quem conhece o doutor Marcio sabe que ele é um batalhador, ele não…
é uma pessoa incansável, já há dois anos aí que a gente vê tantas coisas que ele vem
fazendo aqui, principalmente na nossa região de Campinas.

Vou passar a palavra agora à – agradeço – à doutora Roberta. Vou falar um bre-
ve currículo. Doutora Roberta Lacerda Almeida de Miranda Dantas, médica infectologis-
ta pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialista em infectologia pela
Sociedade Brasileira de Infectologia, infectologista no serviço do Hospital Universitário
Onofre Lopes, no Hospital Giselda Trigueiro, referência estadual em doenças infecto-
contagiosas, assessora técnica do Comitê Científico para Enfrentamento da Covid-19
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da Secretaria Municipal de Natal.

Doutora, gostaríamos que a senhora pudesse falar conosco. E eu gostaria de
lembrar ainda, lembrar ainda que nós temos aqui o WhatsApp. Então, como está mar-
cado aí para vocês: (19) 3736-1397. Ou você entra no site da Câmara Municipal de
Campinas, e no banner você vai ter o acesso.

Doutora, dez minutos para a senhora poder fazer a sua explanação e poder nos
trazer um pouco mais de conhecimento. Obrigado por aceitar o nosso convite.

SRA.  ROBERTA  LACERDA  ALMEIDA DE  MIRANDA DANTAS:  Boa  tarde,
agradeço o convite de todos. Vamos começar brevemente comentando sobre os artigos
científicos relacionados à questão do passaporte sanitário em termos de sua efetivida-
de, e também com relação aos riscos e benefícios relacionados à vacina.

Eu preciso ter autorização para compartilhar a tela?

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Doutora, a gente já está libe-
rando aqui para a senhora poder…

SRA. ROBERTA LACERDA ALMEIDA DE MIRANDA DANTAS: Compartilhar.

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Compartilhar.

SRA. ROBERTA LACERDA ALMEIDA DE MIRANDA DANTAS: Já estou vendo
aí o compartilhamento.

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Já? Já pode, o alarme já está
liberado, por favor.

SRA. ROBERTA LACERDA ALMEIDA DE MIRANDA DANTAS:  Ok. Me corri-
jam se eu estiver errada, já estão vendo?

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Sim.

SRA. ROBERTA LACERDA ALMEIDA DE MIRANDA DANTAS: Ótimo. 

Então, como eu vinha dizendo, a gente está discutindo aqui questões importan-
tes de saúde pública, e do nosso entender muito nessa pandemia é porque a verdade
não se importa de ser questionada, mas a mentira ela detesta ser desafiada.

Em relação às estratégias de vacinação, nós temos um princípio norteador na
medicina, como todo, que é da beneficência e não maleficência. No que diz respeito às
vacinas, a gente tem, por obrigação, garantir o primeiro dos aspectos, que é o da se-
gurança, e em segundo lugar da eficácia.

E nisso, a gente tem uma grande diferença entre os estudos de vida real e os
ensaios clínicos controlados. Quando nós estamos então vacinando atualmente milhões
de idosos, milhões de pessoas exatamente em um contexto mais heterogêneo, em que
pessoas de diversos grupos, e não em um grupo seleto, pequeno, controlado, dentro
de condições específicas, como foram propostas inicialmente.

A análise de risco benefício na medicina, para todas as estratégias, ou seja, tra-
tamento, profilaxia e também imunizações, precisa ser uma análise individual. Ainda
que tenhamos campanha de vacinação, todas as vacinas têm bulas com indicações,
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contraindicações e momentos estratégicos.

Como nós sabemos, gestantes, por exemplo, temos obrigatoriamente cuidado
com relação a plataformas de vacina, seja um vírus vivo, vírus atenuado, vírus morto
e, principalmente no contexto das vacinas ou imunizantes experimentais, como eu pre-
firo me remeter, da Covid-19, porque ainda estão sim em pesquisa, ainda sim estão
em análise quanto a melhor dose, quanto ao melhor atrasamento entre as doses e,
principalmente, estão sendo avaliadas a longo prazo, no mínimo uns cinco anos para
avaliar a segurança, nós temos que nos reportarmos a esse experimento, realmente,
como algo que ainda não está terminado. 

Como bem comentou o doutor Marcio, a vacina da dengue apresentou um pro-
blema em meio a cinco, sete anos de uso de vida real, em que ela nos pacientes que
haviam tido dengue previamente, mostrou um maior risco de dengue hemorrágica, e
isso só foi possível em torno de cinco anos de uso de vida real.

E esse é um aspecto importante, inclusive na vacina em relação ao Covid, onde
a gente sabe que nas primeiras [ininteligível] de Wuhan, os pacientes mais graves de
UTI eram aqueles com alto índice de anticorpos no seu sangue.

O problema é que anticorpo nem sempre é positivo. Nas doenças autoimunes,
nós sabemos desse mecanismo, então esses anticorpos eram heterogêneos, ineficazes,
e em alguns casos é isso que nós estamos preocupados em relação a essa estratégia
de vacinação em massa, principalmente, como o doutor Márcio acabou de comentar o
caso clínico dele, pessoal, dos convalescentes. 

Qual é a estratégia… Sabendo-se que a infecção permite uma imunidade natural
adquirida por no mínimo 12 a 18 meses de nível de anticorpos efetivos, que garantem
a eficácia contra reinfecção, como nós vimos no estudo do Catar e em muitos outros,
por que vacinar alguém que já teve covid? Quanto tempo se pode esperar? 

A gente gosta de comentar, por exemplo, a diferença entre a Europa e Brasil.
Na Europa, antes da questão relacionada aos reforços e a patente queda dos níveis de
anticorpos das vacinas em torno de três a seis meses, o que a gente chama de escape
vacinal, a orientação era que só se vacinasse os convalescentes, aqueles que já se in-
fectaram por covid, no mínimo seis meses após a infecção, e que dada essa estratégia
das vacinas e a imunidade artificial, reduziu-se, na Europa, esse prazo, em alguns paí-
ses, para três. 

Já, no Brasil, nunca houve diferenciação em termos de quanto tempo se deveria
esperar  após uma infecção natural,  o Ministério  da Saúde aqui  sempre preconizou
aguardar um mês e nem isso nós estamos observando de fato. Há esse risco, sim, já
descrito em alguns artigos, de que pessoas que se infectaram por covid em um deter-
minado período após se vacinarem apresentaram 53% maior chance de internamento
por covid em uma reinfecção em relação àqueles que não se vacinaram após a infecção
e, de alguma feita, tiveram novamente a reinfecção, mostrando que a imunidade natu-
ralmente adquirida é robusta, prolongada e eficaz.

Em relação, por exemplo,  ao estudo da Pfizer,  nós temos hoje que analisar
aquele momento, em dezembro de 2020, quando o FDA fez uma primeira apresenta-
ção, outubro, na verdade, que foi a apresentação para a Comissão de Imunização e
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Vacina, em que ele destrinchava um pequeno subgrupo de pacientes analisados, em
torno de 30 mil, em que esses subgrupos, placebo e controle, receberam duas doses
de vacina de 30 microgramas de RNA mensageiro; com seis meses desse estudo, a
partir principalmente de solicitações do Senado Americano em um grupo de médicos e
pesquisadores para expor os dados de vida real dessas vacinas seis meses após a libe-
ração para uso emergencial, nós temos dados que podem ser mostrados nesta tabela
que mostram, no suplemento, que dos 45 mil pacientes acompanhados durante essa
fase de ensaio clínico, nós tivemos 15 óbitos no grupo de vacina e 14 óbitos no grupo
placebo ao longo de seis meses. Então, onde está, de fato, a eficácia em reduzir óbitos
relacionados a longo prazo após a vacinação? 

Claro, que esses óbitos não estão aqui computados como apenas óbitos covid,
por exemplo, nos pacientes que receberam o desafio da Pfizer, os óbitos foram um
causado por covid e naqueles que receberam placebo dois, apenas, causados por co-
vid, o que não dá uma significância estatística, o que não demonstra que isso foi mera-
mente pelo acaso. Um dos óbitos em cada um dos grupos estava relacionado a um pa-
ciente HIV infectado, e a gente entende que ele tem razões para ter óbitos não relacio-
nados à vacina, mas o que chama a atenção nesse estudo de seis meses da eficácia da
Pfizer é exatamente que houve quatro óbitos por parada cardíaca, infarto agudo fulmi-
nante no grupo vacinado e apenas um no grupo não vacinado, e a gente sabe que es-
ses grupos eram homogêneos, controlados, selecionados para não haver diferença em
um subgrupo mais jovem, ou mais velho, ou com mais ou menos comorbidades. 

Isso atenta para outro fato importante em que nós nos detalhamos aqui em que
nesse caso da vacina da Pfizer, a gente tem um problema relacionado — não sei se vo-
cês conseguem observar esse DA(F) positivo aqui, mas eu vou tentar deletar essa ima-
gem aqui, que é mais importante essa — esse aqui é o DA(F) positivo de 22 de outu-
bro de 2020 em que em reunião com a Pfizer, o FDA, eles apresentam os efeitos cola-
terais relacionados à vacina durante aquele primeiro momento do estudo em 2020, e
lá, entre os eventos, nós temos: mielite transversa, que é uma síndrome neurológica
em que há uma paralisia das pernas do paciente ou AVC; anafilaxia, reação alérgica
grave que causa morte iminente se não pode adequadamente tratada com adrenalina;
infarto agudo do miocárdio; pericardites e miocardites; doenças autoimunes; tromboci-
topenia, que é o que nós estamos vendo diuturnamente no ambulatório em pacientes
pós-vacina, ou que pós-vacinal adquirem Covid e evoluem com mais queda de plaque-
tas do que os não vacinados, apenas observação clínica; tromboembolismo venoso,
que é a famosa trombose de veias das pernas, dos vasos cerebrais; e reação de sín-
drome inflamatória multissistêmica. 

Muita atenção para esse dado, essa é uma síndrome que ela acontece exata-
mente pelo mecanismo autoimune em que anticorpos que deveriam estar protegendo
o indivíduo após a vacinação geram lesão dos próprios órgãos do indivíduo, e ela tam-
bém descrita, embora muito raramente, nos indivíduos de 4 a 10 anos principalmente
4 a 6 semanas após a infecção natural, mas um subgrupo muito pequeno de 0,5 a 4%
da população pediátrica e com fatores que ainda não estão bem estabelecidos, mas
que devem ter componente genético associado.

O que se sabe é que a própria vacina de RNA mensageiro pode causar a síndro-
me inflamatória imuno-sistêmica, o grande problema é que nós não sabemos com ape-
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nas dois meses de estudo como foram estudadas essas crianças de 5 a 11 anos, qual
vai a proporção delas que desenvolverá, mas o que eu posso dizer de antemão é que,
dentro do contexto do que o Morbidity and Mortality Weekly Report, do CDC, que é um
relatório mensal que ele faz de dados que ele compila relacionados a medicamentos ou
estratégias de saúde como vacinação, a taxa de síndrome inflamatória multissistêmica
nessas crianças entre julho e dezembro de 2021 acompanhava os números de pacien-
tes que estavam tendo maior ou menor índice de infecção, ou seja, o maior número de
síndrome [falha do áudio] multissistêmica estava relacionada, por exemplo, ao pico da
cepa vacinal em meados de fevereiro nos Estados Unidos e com o pico da Delta entre
maio e setembro de 2020… 2021, perdão.

Em relação a falhas éticas na condução das pesquisas clínicas, exemplos há
muitos, e um artigo do New England, que mais me deixava preocupada era um do au-
tor  Shimabukuro, apresentado, inclusive, em reunião do CDC, em que publicado no
New England em junho de 2021, analisava 827 gestantes... 

Atenção, a  Pfizer fez a pesquisa apenas com mulheres em idade reprodutiva
que utilizavam anticoncepcional ou estavam já com ligadura tubária, mas aquelas que
apresentaram de forma fortuita a gravidez durante a vacinação foram compiladas nes-
se sistema de verificação de vigilância e foram comunicadas por telefone para partici-
par dessa pesquisa. Então esse é o artigo que mostra retrospectivamente as mulheres
que engravidaram durante a pesquisa da  Pfizer, muito embora elas não estivessem
planejadas para estarem gestantes naquele momento; e o que ele calculou no artigo,
mostrando na conclusão em junho de 2021, era que 13,9% de mulheres sofriam abor-
tamento e que isso era uma taxa tal qual o aborto nas mulheres não vacinadas da po-
pulação em geral, mas isso era uma grave mentira, porque nos suplementos quando a
gente recalculava o período de gravidez adequadamente, houve 104 perdas em 127
gestantes vacinadas com menos de 20 semanas. 

Ele, nesse cálculo de 13,9[%], colocou 104 perdas para o total de todas as 827
gestantes, mas o cálculo correto era 104 perdas apenas nas 127 gestantes que tinham
até 20 semanas, e isso perfazia 80% de óbitos de, no caso, abortos. Isso é um número
que chama a atenção em qualquer lugar do mundo e, de imediato, não deveria ter sido
liberada a vacinação em gestantes com vacinas de RNA mensageiro.

Nesse estudo, a gente sabe do doutor Yonides, epidemiologista, que a taxa de
sobrevida em menores de 18 anos para Covid-19 é de 99,97% e o internamento em
menores de 18 anos tem uma chance de um a cada 100 mil casos de Covid e a sobre-
vida em menos de 49 anos que não tenham comorbidades é de 98%. Já a idade média
de óbitos nos relatórios relacionados à Covid, gira em torno de 78 anos e a idade mé-
dia dos óbitos, que estão em investigação, relacionados à vacina, tem em média 40
anos.

Então, como indicar vacinação obrigatória para um subgrupo com menos de 40
anos sem comorbidades, previamente hígidos, que vão ter uma chance muito baixa de
se internar ou morrer por Covid ou ter sequelas graves e do contrário ter um alto risco
relacionado a sequelas, comorbidades e até óbito, principalmente em pessoas mais jo-
vens.

Depois, apenas e tão somente em outubro de 2021, quase seis meses depois, é
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que aquele artigo no “New England” é corrigido como uma errata, mas muito discreta-
mente e não houve qualquer repercussão na mídia convencional nem entre os países
que faziam políticas de vacinação de gestantes de considerar evitar pelo menos a vaci-
nação em mulheres com menos de 20 semanas, é exatamente essa transparência com
o público que deveria estar sendo feita quando nos tacham como antivacina. Antivaci-
na, o termo, inclusive, foi modificado no dicionário médico como alguém que é contrá-
rio à vacina, mas não tão somente isso, alguém que é contrário a qualquer mandato
vacinal, algum passaporte sanitário, está lá escrito no “Webster”, está escrito em vá-
rios dicionários médicos e no site do próprio CDC e FDA.

Então, nós não somos antivacina, muitos de nós nos vacinamos, eu mesma me
vacinei com a primeira dose da AstraZeneca, com as informações que eu tinha disponí-
veis e na minha análise individual de risco benefício, em fevereiro de 2021, eu decidi
me vacinar com a primeira dose, mas uma vez que eu tive Covid em abril de 2021, de-
cidi, haja vista todos os outros artigos depois mostrando o risco em adultos jovens
sem comorbidade, que eu não precisaria tomar uma segunda dose em relação à infec-
ção natural, que eu já tinha adquirido anticorpos e somente o grupo de saúde pública
da Suécia publica agora em novembro essa comunicação rápida de aumento exponen-
cial do risco de abortamento em gestantes com vacina RNA mensageiro e que não foi
divulgado na mídia convencional nem foram modificadas as estratégias de saúde públi-
ca em gestante.

Com relação a miocardites, rapidamente o que eu tenho para dizer aqui é que
elas foram descritas já com alto índice no relatório do VAERS, que é um sistema de vi-
gilância de notificação dos Estados Unidos, em janeiro de 2021, com mais de 185 óbi-
tos naquele mês, alertando a todos que nenhum ano, em nenhuma outra série históri-
ca das outras vacinas convencionais  clássicas que nós conhecemos e  defendemos,
como as do nosso programa nacional de imunização, que foram estudadas a contento,
com tecnologias seguras, com mais de cinco anos de uso para aprovação e uso comer-
cial, essas, sim, que merecem confiança, essas não podem ser comparadas a esse ex-
perimento, e dessas vacinas nunca houve mais do que 155 óbitos/ano relacionados
com investigação a essas vacinas clássicas até 2019, mas em 2021 houve esse au-
mento exponencial, já em janeiro, quando começaram as vacinações, de 185 óbitos.

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Doutora.

SRA. ROBERTA LACERDA ALMEIDA DE MIRANDA DANTAS: Já se encami-
nhando para o final, só para lembrar, as miocardites são descritas na bula da  Pfizer,
elas são, sim, um evento que não é raro, o último estudo de Hong Kong mostrava 37
casos para cada 100 mil habitantes… ou a cada 100 mil doses, e principalmente havia
um risco relacionado,  dose-dependente, principalmente relacionado à vacina de RNA
mensageiro.

Só um minutinho, meu amor.

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Doutora. Doutora.

SRA. ROBERTA LACERDA ALMEIDA DE MIRANDA DANTAS: Vou finalizar
aqui, mas era só isso que eu tinha para finalizar em relação ao risco das miocardites,
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os meus colegas eles podem finalizar em outros dados.

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Doutora, eu vi que a senhora
tem bastante conteúdo aqui, a senhora deixa a gente em uma situação difícil, hein!
Porque tem mais coisa que a gente gostaria de ouvir da senhora.

Vi que a sua filha está aí do lado, não é?

SRA. ROBERTA LACERDA ALMEIDA DE MIRANDA DANTAS: Os dois.

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Essa é a nossa obrigação.

SRA. ROBERTA LACERDA ALMEIDA DE MIRANDA DANTAS: Essa missão.

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Não, mas eu já… aqui já esta-
mos gostando muito--

SRA. ROBERTA LACERDA ALMEIDA DE MIRANDA DANTAS: Eu já estou
contemplada.

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Não, nós também, já estamos
gostando muito.

A senhora deixou a gente em uma situação difícil, que eu estou vendo que a
gente vai ter que convidar cada médico para vir e fazer uma live só com os senhores
para a gente poder conversar um pouquinho mais.

A senhora quer complementar mais alguma coisa?

SRA. ROBERTA LACERDA ALMEIDA DE MIRANDA DANTAS: Não.

SR. VEREADOR MARCELO SILVA: Gostaria de dizer, [ininteligível], viu, douto-
ra, doutor Marcio, eu sou fã de vocês do  Instagram, sigo aí pelas redes, então para
mim foi uma alegria muito grande poder ter essa… participar dessa audiência e ter
essa possibilidade de uma interação com a senhora, viu, doutora?

SRA. ROBERTA LACERDA ALMEIDA DE MIRANDA DANTAS: Obrigada.

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME:  Doutora, obrigado. Agradeço
muito mesmo, eu sei que a senhora tem compromissos, foi muito esclarecedor.

Na verdade, até perguntas já chegaram aqui, e eu até faço uma lembrança para
as  perguntas que estão chegando. Por gentileza, coloquem o seu nome, se você puder
se identificar… se identifica só com o primeiro nome, não tem problema nenhum. A
gente quer, na verdade, poder até… na verdade, justificar a sua pergunta, e poder
agradecer por você ter participado juntamente conosco aqui.

Muita gente também em redes sociais, também participando, também querendo
falar, isso é muito bom. Isso demonstra que a população quer informação. Ninguém
quer aqui, simplesmente, como vem sendo propagado, vem sendo falado, simplesmen-
te as pessoas não… “Eu sou contra a vacina”. Não é isso, a gente quer informação, a
gente quer transparência.

Infelizmente, pelos meios de comunicação, a gente não está tendo isso. Uma
boa parte da imprensa não traz, as redes sociais muito menos com suas [ininteligível].
Então, isso é importante, que as pessoas estão buscando, e querem o melhor para
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suas famílias, e querem o melhor para o nosso país.

Eu vou… a gente vai passar aqui para o doutor João Alberto. Doutor João Alber-
to da Cunha Filho. Eu já peço, para que a gente possa conversar, tem um fundamento
aqui como advogado da parte jurídica.

Até lembrando, a gente estava conversando aqui, eu e o vereador Marcelo Sil-
va, lembrando que a gente está hoje com uma grande questão de saúde, mas uma
grande questão jurídica também. Então, é interessante que o doutor Alberto possa
conversar com a gente. 

Doutor Alberto da Cunha Lima[sic], advogado, teólogo, professor graduado em
gestão pública, especialista em direito constitucional, pastor batista, vice-presidente da
OACB, Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, e coordenador jurídico nacional
do Fórum Conservador.

Doutor João Alberto, agradeço mais uma vez por aceitar o nosso convite, poder
contribuir um pouco com a sua fala, com a sua experiência. Por favor, o senhor tem o
tempo… a gente até colocou aí dez minutos, mas eu ainda estou dando um tempinho
maior aí para cada um, para poder falar.

Mas se o senhor puder estar dentro dos dez minutos, a gente só interrompe no
finalzinho ali, para poder dar tempo de todo mundo falar, está bom? Muito obrigado, a
palavra é sua.

SR. JOÃO ALBERTO DA CUNHA FILHO: Obrigado.

Boa tarde a todos. Primeiro, quero parabenizar pela iniciativa, porque é extre-
mamente importante o que nós estamos fazendo aqui em nível de informação. Algo
democrático, que as pessoas têm interesse de conhecimento.

Gostaria só de mudar um pouco o foco, porque na verdade nós não estamos fa-
lando aqui de vacina, nós estamos falando aqui de liberdade. Eu acho que esse é o
foco que nós temos que ter em mente.

Então, a questão não é se você é contra ou é favor da vacina. É se você é con-
tra ou a favor da liberdade individual de você puder optar por ser vacinado ou não va-
cinado, acho que esse é o foco maior.

E eu gostaria de registrar que no âmbito dessa vacinação e desse passaporte
sanitário, que é o objeto dessa live de hoje, nós não podemos esquecer que a imposi-
ção da vacinação é o que é objeto de vários projetos de lei, até decretos, etc.

Nós temos que lembrar que essa matéria sobre a imposição ou não de você se
submeter a um tratamento médico, ela já foi regulada pela legislação federal, porque o
Código Civil Brasileiro, no seu artigo 15, ele diz que ninguém pode ser constrangido a
submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. 

Isso implica dizer que a discussão sobre a obrigatoriedade da vacinação, ela
acaba perdendo um pouco a sua força, porque o Código Civil, ele proíbe essa didática,
ele proíbe essa possibilidade de você impor a população que ela se submeta à vacina-
ção.

E outro dado que precisa ser lembrado em relação à legislação brasileira, é a
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questão da discriminação, é você criar cidadãos de primeira e segunda categoria,  de
primeira e segunda classe, é você promover a discriminação por intermédio de lei ou
decreto. Então existem os vacinados,  os não-vacinados, aqueles que têm ou não a
oportunidade, por exemplo, de acessar o seu trabalho ou crianças de serem matricula-
das regularmente na escola.

Gostaria de lembrar que em relação ao passaporte infantil é importante que nós
não venhamos a perder de vista que a Lei 6.259 de 75, ela já traz consigo o PNI, que é
o Plano Nacional de Imunização, e essa vacina, em relação ao covid, não faz parte do
PNI. Então, obrigar a vacinação, além de infringir o artigo 15 do Código Civil brasileiro,
também infringe o artigo 3o da Lei 6.259 de 75. Então, obviamente que são diversas
ilegalidades e inconstitucionalidades. 

Não podemos esquecer que o próprio ECA, Estatuto da Criança e do Adolescen-
te, no seu artigo 14, no § 1o, ele estabelece que o Sistema Único de Saúde promoverá
a vacinação daquelas vacinas ditas obrigatórias e presentes no Programa Nacional de
Imunização. Então também estaríamos ferindo o Estatuto da Criança e do Adolescente
se, de alguma forma, fizéssemos a imposição da vacinação.

É também necessário pontuar que, no que tange a obrigatoriedade, a imposi-
ção, nós temos que honrar o desafio de outras normas, a exemplo do artigo 33 da Lei
do Abuso de Autoridade, uma lei recente, 13.869 de 2019, quando, no seu artigo 33,
ele vai dizer que comete crime de abuso de autoridade aquele que “exigir informação
ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expres-
so amparo legal”. 

Não existe lei que determine a compulsoriedade da vacinação fora aquelas que
estão previstas no Programa Nacional de Imunização. 

Em relação ao passaporte infantil, o que se observa, já que a didática que é do
passaporte infantil e do passaporte adulto, é que quando você cerceia o direito da cri-
ança e do adolescente à educação, você também está infringindo a Lei de Diretrizes e
Bases. Então essa obrigatoriedade à vacinação, à imposição da vacinação, ela vem, no
universo jurídico, desafiando diversas normas que já existem e são consolidadas e que
não cabe interpretação.

Uma norma que especificamente trata sobre essa questão da vacinação é a Lei
Federal 13.979 de 2020, quando ela exige, para que haja essa vacinação, uma com-
provação científica e o que nós já vimos, com as duas falas dos colegas que me ante-
cederam é que, cientificamente falando, as vacinas ainda estão no processo de estudo,
elas passam por fases e os estudos sobre essas vacinas ainda não foram concluídos.
Nós poderíamos questionar: “Mas isso o que você está falando tem fundamento em
quê ou onde?” No fabricante. O próprio fabricante, a Pfizer, por exemplo, no contrato,
na bula, tem as informações de que ainda há necessidade diversos outros estudos so-
bre isso. 

Então não há dúvida de que não se trata aqui de ser a favor ou contra a vacina
e, sim, de se você é a favor à manutenção da liberdade ou se é contra a liberdade das
pessoas.

Eu gostaria de pontuar com os nobres vereadores e quem está nos assistindo, e
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a classe médica que também está conosco aqui, é que o artigo 28 da Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro estipula que o gestor, ele é responsabilizado quando ele
pratica um erro grosseiro e isso causa um dano, e nós estamos identificando diversas
pessoas com miocardite, com embolia, óbitos, assim,  fulminantes, AVCs, etc, e isso
está vinculado, sim, à vacinação, exatamente pelo que a doutora falou anteriormente:
quando você tem um RNA mensageiro, que eles chamam de quimérico, proteína spike,
etc,  então nós estamos desafiando também a própria defesa do consumidor porque
nós estamos entregando à população brasileira, a União compra e repassa, um medi-
camento ou um produto que não tem garantia, não tem eficácia, ele ainda não poderia
ser colocado no mercado porque ele ainda não tem as conclusões necessárias para sua
distribuição. Então também estão me desafiando o próprio… com a defesa do consumi-
dor.

As próprias Ações Diretas de Inconstitucionalidade que tramitaram e tramitam
no STF, seja a 6.586, como a 6.625, exigem que para a administração da vacina haja
uma comprovação científica, e o que nós já vimos no início dessa live, e vamos ver ao
final é que os médicos vão comprovar empiricamente que não existe eficácia da vacina
como tem sido pontuado em algumas outras mídias, em alguns outros portais e etc.

Então diante de todos esses fatos, é que espalhamos pelo país inteiro todas as
demandas que questionam a legitimidade inclusive de — não raro —, através de decre-
tos de governadores e prefeitos fazerem essa imposição de vacinação, é que nós esta-
mos judicializando tudo isso.

Para cada decreto, para cada lei, seja estadual, seja municipal, que obriga o
passaporte sanitário, existe uma ação judicial correspondente que primeiro, defende a
tese que não pode ser obrigatória, e defende uma segunda tese que, se acontecer algo
com qualquer pessoa vacinada, seja adulto ou seja criança, esse gestor, por intermédio
de quem veio a obrigatoriedade da vacinação, ele seja pessoalmente responsabilizado;
e é exatamente por isso que [ininteligível] foro conservador, ela vem distribuindo essas
ações no país inteiro.

Então já finalizando a minha participação e deixando mais tempo para os cole-
gas, é que, em resumo, nós não precisamos avançar muito no que tange à imposição
da vacina, é ilegal, porque infringe o artigo 15 do Código Civil Brasileiro, é inconstituci-
onal, porque infringe o nosso direito à liberdade de se submeter ou não a um trata-
mento médico e além de tudo infringe a nossa Carta Magna, porque cria discriminação
entre iguais.

Então nessa toada é que, pontuando, para cada lei ou decreto, seja ele estadual
ou municipal, que obriga o passaporte sanitário, existe… já existe uma ação judicial
correspondente que questiona isso, tramita na justiça federal, nos tratados dos direitos
humanos e quando não identificado dessa forma, vamos à justiça estadual em vara da
Fazenda Pública.

Então, finalizando, entendemos, obviamente, que além de ser ilegal, é inconsti-
tucional, a perda de liberdade pela imposição da vacinação por intermédio do passa-
porte sanitário.

Eu agradeço a todos a oportunidade e fico à disposição para qualquer esclareci-
mento posterior.
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SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Doutor, obrigado. Agradeço pe-
las palavras do senhor, é interessante o que o senhor falou exatamente sobre isso: di-
reito, liberdade, é isso que a gente tem falado, é isso que a gente tem tentado explicar
para algumas pessoas que simplesmente colocam e resumem tudo como… quando a
gente fala sobre essa questão, resumem tudo como: “Você é negacionista”, “Você é
contra a vacina”, “Você é bolsonarista”; e, na verdade, a coisa não se resume a isso, a
gente está falando de algo muito maior que a nossa saúde, que é a nossa vida. 

Mas agradeço pelas palavras do senhor e realmente já têm algumas perguntas
até nesse sentido de como recorrer à justiça, ao direito, para que a gente possa garan-
tir o mínimo possível, que ultimamente hoje não está muito fácil.

O doutor Loiola, por favor.

Gostaria de falar aqui do currículo do doutor Loiola. É uma pessoa já conhecida
e que pode também, com certeza, trazer muitas informações. Doutor Alessandro Loio-
la, médico, palestrante, escritor, escreveu já mais de 20 livros, eu vou citar aqui um
deles — até li, viu, doutor, — Covid-19: a Fraudemia, — eu fiz a leitura —; Covid 19 -
A Batalha das Vacinas; O Preço do Pânico; Inteligência.

Doutro Alessandro Loiola, agradeço a sua presença por ter aceitado o nosso
convite e por estar aqui junto com a gente, trazendo um pouco do seu conhecimento. 

Por favor, o senhor tem em torno de uns dez… ou até… vamos colocar uns três
minutos para o senhor poder falar, não quero interrompê-lo, mas a gente até uns três
minutos a gente consegue fazer a adequação.

SR. ALESSANDRO LOIOLA: Agradeço o convite, Marcio Marques, por ter pro-
porcionado esse momento aqui.

Major Jaime, parabéns pela elegância. Eu tive que ir lá pegar um blazer, senão
eu ia ficar meio fora do padrão aqui da audiência e provavelmente eu não vou usar
nem dez minutos não. Acho que a verdade, ela é simples, ela é rápida, igual um golpe
de navalha, uma guilhotina.

Vamos lá. Vamos fazer um raciocínio... raciocínio, certo? Não vou pedir nada
muito técnico de vocês não, é um raciocínio, qualquer pessoa que tem um QI de dois
dígitos, sendo o da esquerda não um zero, consegue me acompanhar nesse raciocínio
aqui.

Em 31 de dezembro de 2021, o navio de cruzeiro Costa Diadema, ele teve sua
viagem interrompida em Salvador, na Bahia, depois de um surto de Covid-19. Por exi-
gência da Anvisa, todos os tripulantes e passageiros estavam devidamente vacinados.
De que maneira que aconteceu um surto de Covid dentro do navio em alto-mar com
todo mundo vacinado? A vacina não deveria ter evitado esse surto? Não é para isso
que ela serve?

Em 3 de janeiro de 2022, o navio de cruzeiro MSC Grandiosa, com todos os
passageiros e tripulantes portando passaportes sanitários, todo mundo devidamente
vacinado, teve um surto de Covid lá na Itália. Novamente, bizarro, não é? A vacina não
deveria ter evitado que as pessoas pegassem Covid ou transmitissem Covid? Pois é,
em dois navios, em países diferentes, um no Brasil e outro na Itália, isso não aconte-
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ceu.

Ainda em janeiro, agora, desse ano, em 2022, a estação remota belga na An-
tártida, a Estação Polar Princesa Elisabeth, lá nos confins da Antártida. Não precisa
nem falar que a Antártida é longe, pensa dentro da Antártida a Estação Polar Princesa
Elisabeth é mais distante do que a maioria. Essa estação sofreu um surto de Covid,
apesar de todos os 25 trabalhadores estarem totalmente vacinados, mesmo assim, dos
25, 16 apresentaram sintomas da doença. Lá na Antártida todo mundo com passaporte
vacinal.

Se as vacinas são imprescindíveis para evitar contaminação, bom, o caso do
Costa Diadema, do MSC Grandiosa e da Estação Polar Princesa Elisabeth mostra que as
vacinas não protegem a transmissão. Eu lamento muito.

A gente já está cheio de evidência por aí, qualquer um que jogar um Google vai
encontrar isso. Mas, as pessoas podem falar que as vacinas são imprescindíveis para
evitar a morte, elas não evitam a contaminação, elas não evitam a transmissão, mas
elas são imprescindíveis para evitar a morte.

Tudo bem, então vamos lá no caso da Nigéria, a Nigéria tem 206 milhões de ha-
bitantes que estão espremidos em uma área que é pouca coisa maior que o Estado do
Mato Grosso, no Brasil, 206 milhões em uma área quase do tamanho do Mato Grosso,
um pouquinho maior, só 2.6% da população nigeriana está totalmente vacinada, e ad-
vinha, presidente da Mesa e demais colegas… demais vereadores e colegas médicos aí,
com 2.6% da população completamente vacinada, qual foi a média de mortes por Co-
vid na Nigéria nessa última semana, nós estamos em 16 de fevereiro? Com 2.6% da
população vacinada, a média semanal de mortes da Nigéria foi zero, zero.

Ué! Mas, a gente não precisava das vacinas para poder evitar as mortes? Ainda
que a Nigéria tem uma pirâmide demográfica mostrando uma população bem mais jo-
vem que a do Brasil, se o Covid-19 é tão letal assim, se a vacina é tão imprescindível
desse jeito para evitar mortes, inclusive entre jovens e crianças, como alguns legisla-
dores brasileiros têm defendido, por que é que a gente não observou a mortandade
desenfreada na Nigéria, cadê as crianças e os jovens, os adolescentes morrendo a tor-
to e a direito na Nigéria, já que eles quase não tem vacina?

Se a Nigéria faz testes ou não faz testes, isso não interessa muito, porque se o
vírus é tão letal e na ausência da vacina ele vai contaminar e matar todo mundo, onde
é que estão as covas coletivas na Nigéria, onde é que estão as pessoas caindo mortas
nas ruas na Nigéria devido à presença do vírus e a ausência dessas vacinas milagrosas
aí?

Se a gente considerar que, tudo bem, as vacinas não impedem a transmissão,
as vacinas não impedem a doença, as vacinas não impedem a morte, mas a vacinação
é imprescindível para que a gente controle a pandemia. Tudo bem, vamos partir dessa
premissa. Qual será o percentual necessário de pessoas totalmente vacinadas para que
a normalidade seja restaurada? 

A Suíça, Suíça, país extremamente desenvolvido, eles têm 68% da população
completamente vacinada, a partir de fevereiro, a partir desse mês agora, máscaras
não serão mais obrigatórias em escolas, comércios, shows, nem no trabalho e nenhum
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lugar na Suíça vai cobrar o certificado de vacinação, e eles tem 68% da população
completamente vacinada. Pois bem, o Brasil possui 71% da população totalmente vaci-
nada. Isso é proporcionalmente mais que a Suíça.

Só que essa paranoia ditatorial pseudossanitária continua a pleno vapor aqui.

Vamos ver outro país da Europa, a Holanda, por exemplo. A Holanda tem 70%
da população totalmente vacinada. E a partir do dia 25/02 agora, as restrições estarão
suspensas na Holanda, e por lá testes negativos têm o mesmo valor que certificados
de vacinação.

Novamente, o Brasil tem 71% da população 100% vacinada. É mais do que na
Holanda, proporcionalmente a mais. Só que a paranoia ditatorial pseudossanitária se-
gue a pleno vapor aqui. Se ainda não bastasse a completa ineficácia dessas vacinas, e
evitar a transmissão, doença sintomática, ou morte, a gente ainda tem os riscos asso-
ciados a elas. 

Em maio de 2021 — depois eu coloco a referência para os senhores no grupo lá
do “Whats” — em maio de 2021 foi realizada uma revisão de literatura científica por
pesquisadores do MIT, do Massachusetts Institute of Technology, que é uma instituição
extremamente respeitada no mundo inteiro, está lá nos Estados Unidos.

O MIT, esse artigo do MIT, ele levantava a preocupação quanto ao potencial das
vacinas de RNA mensageiro de produzirem doenças sanguíneas neurodegenerativas e
autoimunes, além da preocupação com relação às sequências de aminoácidos tipo prí-
on, que estavam presentes nas proteínas spike, e que poderiam resultar na transmis-
são dessa proteína das pessoas vacinadas para as pessoas não vacinadas. Bom, e es-
sas perguntas não foram respondidas, a gente começou a vacinar todo mundo.

Nesse mesmo artigo, os cientistas estavam alertando para o fato que ainda que
não existam estudos conclusivos avaliando a ocorrência de modificações do DNA, a
possibilidade de ocorrência de modificação genética é uma hipótese plausível, apoiada
pelos conhecimentos prévios que nós temos das vias de transformação e transporte de
material genético, onde o RNA mensageiro poderia ser incorporado ao DNA do indiví-
duo vacinado e transmitindo para as gerações posteriores, com desdobramentos des-
conhecidos. Isso consta no artigo publicado em maio de 2021 pelo MIT.

Ainda que essas perguntas tão importantes não tenham sido respondidas, mes-
mo assim a gente saiu injetando essas substâncias experimentais aí em centenas de
milhões de pessoas no intervalo dos últimos 12 meses.

E se isso não fosse suficiente, a gente ainda tornou a injeção dessas substân-
cias experimentais uma ação obrigatória. A gente começou a amputar direitos civis,
como liberdade de expressão, direito ao trabalho, proteção à saúde, acesso à educa-
ção, tudo para forçar as pessoas a se submeterem a esse experimento, achando que
nós estamos certos, que essas vacinas que são um lixo vão adiantar para alguma coi-
sa. A gente erra, autoridades sanitárias erram mais do que a gente. Quanto maior o
tamanho do negócio, maior o tamanho do erro.

Agora, no dia 11 de fevereiro de 2022, o CDC, Centers for Disease Control, dos
Estados Unidos, publicou um  tweet na rede oficial deles, recomendando o seguinte:
“Se você testou positivo para a Covid e possui riscos de agravamento, procure imedia-
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tamente um profissional de saúde. Não demore, para ser eficaz o tratamento deve ser
iniciado nos primeiros dias”. Tweet do CDC.

No Brasil, durante boa parte da pandemia, a gente teve aí um ministro da saú-
de que falava que a gente deveria ficar em casa. Inclusive o cara fez propaganda dis-
so, o próprio Ministério da Saúde fez propaganda: #ficaemcasa. Isso aí foi acompanha-
do por uma boa parcela da nossa imprensa imbecil.

Não é possível que as duas recomendações, a do CDC para você procurar trata-
mento precoce e a do Ministério da Saúde de então do Brasil para que você fique em
casa, não tem como essas duas recomendações estarem certas ao mesmo tempo. E
desde o início dessa maluquice, eu e outros colegas defendemos com unhas e dentes
que as pessoas não ficassem em casa e que elas procurassem atendimento médico nos
primeiros sintomas.

Porque nós fizemos isso, pedras voaram nas nossas cabeças e a gente foi cha-
mado de negacionistas, entre outras coisas. Agora, dois anos depois, o CDC norte-
americano faz a mesma recomendação que a gente estava fazendo naquela época.
Nesse intervalo dessa burrice toda, centenas de milhares de pessoas morreram no Bra-
sil, por causa da demora no acesso ao atendimento médico adequado.

De maneira bem similar, desde o início da campanha dessa vacinação maluca
contra a Covid-19, eu e outros colegas defendemos que essas vacinas não deveriam
estar sendo disponibilizadas como está sendo feito, sob esse aval criminoso da Anvisa,
do Ministério da Saúde e a conivência de vários políticos de inteligência questionável
nesse país. Essas vacinas não deveriam estar sendo aplicadas como elas estão sendo
aplicadas.

Novamente, por causa desse posicionamento, pedras voaram em cima das nos-
sas cabeças e nós fomos, novamente, rotulados como negacionistas e desinformado-
res.

Eu pergunto: Quantas centenas de milhares de mortes desnecessárias vão ter
que ocorrer para que a prudência e a decência comece a fazer parte do caráter dos ho-
mens e mulheres responsáveis pelas leis neste país?

Eu espero só, e desejo muito, que Campinas seja um desses exemplos. 

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Doutor Loiola, o senhor… eu já
também acompanho o senhor, vejo já algumas questões que o senhor tem trazido,
muitas informações, desde que começou a pandemia o senhor tem sido uma das pes-
soas também que tem passado muita coisa e despertado muita gente. Agradeço pela
sua presença e pelos argumentos que o senhor tem e que ajudam muito a gente tam-
bém a ter mais base para poder até discutir o assunto e poder tomar decisões.

Eu gostaria de lembrar que as perguntas ainda continuam, tem perguntas que
estão chegando aqui. 

Gostaria de falar para os nossos convidados, doutor Loiola, professor-doutor
João Alberto, também a doutora Roberta, doutor Márcio, lembrando que temos ainda
algumas perguntas que eu já vou começar a fazer algumas delas, mas eu queria antes
só passar para o vereador Nelson Hossri para ele fazer uma primeira pergunta e eu já
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entro na pergunta das pessoas que já estão encaminhando aqui, tanto pelo  What-
sApp… está na tela para você poder ver, o (19) 3736-1397, então pode encaminhar a
sua pergunta, a gente já vai passar aqui, e se for algo específico para algum dos convi-
dados, também direcione que a gente também faz a pergunta para esse convidado.

Vereador Nelson Hossri, por gentileza, pode fazer a sua pergunta.

SR. VEREADOR NELSON HOSSRI: Gostaria até de informar aqui a todos que
eu recebi algumas mensagens, alguns questionamentos e percebi também que existe a
vereadora Mariana Conti que está nos acompanhando e ela também quer o uso da pa-
lavra, depois, vereador Major Jaime, você, como responsável por esta audiência, pode
respondê-la.

Um dos questionamentos, eu acho muito importante, até aproveitando a fala do
doutor João Alberto, eu gostaria de questioná-lo referente a esse direito fundamental
das crianças em serem matriculadas nas escolas e muitas estão sob ameaça, que caso
não apresentem a carteira de vacinação essas crianças estariam submetidas ao Conse-
lho, seriam representadas, no caso, ao Conselho Tutelar. Isso eu acho uma covardia
absurda, mexer com a criança, não só com o emocional. Ontem mesmo eu recebi o ví-
deo de uma jovem que não pôde fazer a prova por conta da ausência da vacina.

Então, eu gostaria da fala do senhor referente a esse problema sério, grave,
que ocorre também já no município de Campinas. E, aproveitando, cumprimentar pela
excelente explanação. 

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Doutor, eu gostaria só de lem-
brar, se o senhor puder fazer em cinco minutos… a gente tem o tempo nosso, aqui, da
TV Câmara, então, o quanto antes o senhor puder responder… e todos que puderem
responder, a gente consegue passar mais perguntas.

Por favor. Obrigado.

SR. JOÃO ALBERTO DA CUNHA FILHO: Pois não.

Primeiro agradecer a pergunta. E vou ser bem rápido, bem direto.

Não existe essa possibilidade de uma criança ser impossibilitada de frequentar a
escola por conta da vacinação, inclusive isso é crime. E nós estamos movendo as de-
mandas no país inteiro, montamos os e-mails para que fossem recebidas as denúncias
e a partir daí você tem uma infração frontal, direta, como foi falado anteriormente, da
Lei de Diretrizes e Bases e também do Programa Nacional de Imunização.

Vacina obrigatória são aquelas previstas na Lei Federal 6.259/75, ponto. Se está
no Programa Nacional de Imunização você tem que vacinar, inclusive se você é empre-
gado em alguma empresa você tem que levar a carteira de vacinação do seu filho e
tal, é um procedimento previsto em lei desde 75, tem mais de 40 anos.

Então, o que é que acontece? Existe um certo aparelhamento de alguns órgãos,
como, por exemplo, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, mas o grande questiona-
mento aí é — pontualmente e tentando responder de forma objetiva e prática —: é ile-
gal exigir que uma criança seja vacinada; é ilegal porque não está no Programa Nacio-
nal de Imunização, é ilegal porque o Código Civil proíbe a obrigatoriedade de trata-
mento médico e é ilegal porque você não pode retirar a criança da escola; inclusive, se
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o pai não matricular, ele responde por isso.

O que é que nós estamos fazendo como sociedade civil organizada? Demandan-
do contra os Ministérios Públicos e os Conselhos Tutelares e decretos ou... municipais
ou estaduais, que façam essa imposição. Hoje, aqui no meu estado, foi publicado um
decreto e um mandado de segurança que está sendo distribuído, acho que daqui para
sexta-feira. 

Tivemos um caso no Rio de Janeiro que o Tribunal de Justiça de lá já aboliu essa
prática de perseguição de pai ou mãe para perda do pátrio poder do poder familiar. En-
tão é ilegal e tem que ser combatido em juízo e nós já nos mobilizamos a ajudar to-
dos.

Agradeço a oportunidade e a pergunta. 

SR.  VEREADOR MARCELO SILVA:  Doutor,  aproveitando...  até  fazendo um
aparte nessa  [falha do áudio] tenho dialogado com muitos pais — vereador Marcelo
Silva que está falando — muito aflitos também com relação à vacinação e a gente tem
orientado dessa mesma forma. 

Acontece que algumas pessoas utilizam — salvo engano — o artigo 14 do Eca
como justificativa, entre aspas, para poder ser feita uma instauração de uma respon-
sabilização dos pais, por parte do Ministério Público.

Até também sou seu colega, mas não milito nessa área, então até estou me
atrevendo, entre apas, a dialogar e a entender mais justamente pelas inúmeras men-
sagens que a gente recebe dos pais.

É como, entre aspas, combater essa possibilidade? Sei que o senhor falou, a
ação do Ministério Público, mas eles batem muito nesse artigo do Eca.

SR. JOÃO ALBERTO DA CUNHA FILHO: Perfeito. 

Eu vou eu vou pedir vênia ao vereador Major Jaime, que eu vou tentar respon-
der bem rapidinho isso aí.

Veja bem, o artigo 14, § 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz as-
sim: 

 “Art. 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistên-
cia médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordi-
nariamente afetam a população infantil, e campanhas de educação sani-
tária para pais, educadores e alunos.

O parágrafo primeiro diz assim:

§ 1º É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pe-
las autoridades sanitárias.”

 Aí entra o Programa Nacional de Imunização e o Covid está no PNO, não está
no PNI, não tem jeito, é ilegal, não existe justificativa. E nem será um programa nacio-
nal de imunização que não tem como ele entrar.

Então--
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SRA. VEREADORA MARIANA CONTI:  Vereador Major Jaime, eu quero me
inscrever — aqui vereadora Mariana Conti falando —, eu quero saber se vai ser aberta
a fala ou só o negacionismo pode falar nessa audiência?

SR. PRESIDENTE  VEREADOR MAJOR JAIME: Vereadora, eu já coloquei no
chat, já escrevi e já falei que a senhora terá a fala. No início, nós tivemos, eu deixei o
vereador Paulo Bufalo falar.

Então, por favor, se puder aguardar.

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: A minha discussão--

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Agradeço, sem interromper.

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: --não é saudação, quero saber as res-
postas--

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Vereadora, vereadora--

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: --se vai abrir a fala--

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Vereadora, vereadora--

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI:  --então que a gente possa seguir as
inscrições então, né?

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Vereadora, sem interromper o
convidado, por gentileza.

Já ia passar a sequência aqui e a senhora poder falar, eu tenho que passar para
todo mundo. Por gentileza, permita que o convidado termine.

SR. JOÃO ALBERTO DA CUNHA FILHO: Pois não, então só concluindo, então
há uma--

SR. VEREADOR MARCELO SILVA: Desculpa, doutor, a falta de educação, des-
culpa, doutor, não é recorrente na nossa Câmara.

SR. JOÃO ALBERTO DA CUNHA FILHO: Não, tranquilo, inclusive, eu acho que
esse debate é salutar, a vereador vereadora Mariana Conti, o que for necessário de fala
e questionamento estamos aqui à disposição.

Mas há uma intervenção também do STF no sentido da vacinação. O Governo
Federal, ele instituiu um Disque 100 para algum tipo de denúncia que é o esteja… e o
STF que também fez essa contraposição.

Por isso, que nós, como sociedade civil organizada, estamos recorrendo a essas
denúncias, depois eu vou passar para o contato dos senhores como está sendo a siste-
mática desse trabalho e aí vocês podem dar publicidade se assim aprouver.

Eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade.

SR. VEREADOR MARCELO SILVA: Se puder, doutor, partilhar essas informa-
ções conosco seria importante.

SR. JOÃO ALBERTO DA CUNHA FILHO: Será feito.
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SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Obrigado, doutor, pelas pala-
vras, pelo que o senhor já respondeu.

Eu tenho perguntas aqui, estamos separando para poder colocá-las para os nos-
sos convidados.

Vereadora  Mariana  Conti,  no  começo,  nós  permitimos  que  todos
pudessem apresentar, a senhora não estava presente, acho que não entendeu o que
nós colocamos como regra, que ao final nós deixaríamos todos os vereadores que qui-
sessem poder participar, mas a senhora tem a palavra, se quiser falar. Eu só peço que
seja breve porque, se tivermos uma extensão muito grande, eu não consigo fazer as
perguntas aqui que o público já encaminhou.

Por gentileza.

SRA. ROBERTA LACERDA ALMEIDA DE MIRANDA DANTAS: Eu só peço à
vereadora Mariana Conti que, antes de mais nada, respeite os presentes e não se re-
duza a utilizar adjetivações, aqui é uma argumentação técnica.

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI:  Só vale algumas adjetivações, não é?
Algumas adjetivações valem, outras não.

Pois bem, vou fazer uso da minha--

SRA. ROBERTA LACERDA ALMEIDA DE MIRANDA DANTAS: Não valem ne-
nhuma porque pessoas não são coisas.

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: Não, foi feita muitas… muitas adjetiva-
ções foram feitas aqui e ninguém questionou as adjetivações que foram feitas.

SRA. ROBERTA LACERDA ALMEIDA DE MIRANDA DANTAS: Todas são con-
trárias.

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI:  Bom,  vereador Major Jaime, esclare-
cendo ao senhor, eu estava aqui acompanhando o debate, não quis fazer considerações
iniciais porque eu queria discutir, ouvir o que ia ser dito aqui. 

E vejam, essa audiência  aqui  passa uma falsa impressão,  uma falsa...  uma
mentira de que as posições que foram defendidas aqui elas são majoritárias na comu-
nidade científica, que são majoritárias nos órgãos de saúde ou entre os especialistas. O
fato é que as posições aqui são minoritárias, não tem ninguém aqui, não foi convidada
para essa audiência uma posição que defenda o que são a maioria dos especialistas, a
comunidade científica das universidades, dos órgãos de saúde, e a maioria da socieda-
de, porque a maioria da sociedade defende a vacina e está experimentando os efeitos
benéficos da vacina.

Essa posição minoritária que está sendo apresentada aqui é a posição do presi-
dente Jair Bolsonaro, essa é a questão que está colocada aqui, o presidente Jair Bolso-
naro que pode ser a favor da liberdade individual gastando R$ 30 milhões com cartão
corporativo, um governo que pode ser a favor das liberdades mandando o secretário
de Cultura lá para Nova York fazer turismo com dinheiro público, é isso que nós esta-
mos discutindo.

Vejam, a vacina está sendo experimentada na vida das pessoas. Isso não é uma
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novidade. A vacina faz parte da cultura, faz parte da tradição, faz parte da vida das
pessoas que há muitos anos vacinam as suas crianças e são vacinadas.

O que a gente está discutindo – e aqui é necessário colocar em panos limpos –
que muitas informações equivocadas foram ditas aqui. Informações de que a vacina é
experimental. A vacina não é experimental, esse termo é um termo malicioso, a vacina
contra a Covid-19 passou por todas as fases de testes da... e foi aprovada pela Anvisa.
Dados aqui foram apresentados, mas que precisam ser e todo mundo que [ininteligí-
vel] sabe muito bem que os dados precisam ser escrutinados por especialistas, pelos
pares. Foi jogado um monte de discussão aqui que não tem comprovação.

Mas, o fato é que, sim, a vacina está sendo eficaz na redução das internações, a
vacina está sendo eficaz nesse sentido. E o passaporte de vacina não evita a contami-
nação, isso é fato, não evita a contaminação, mas é um incentivo a que as pessoas se
vacinem; ao contrário dessa posição que foi feita aqui que se reveste como um embru-
lho de uma posição neutra, de uma posição não ideológica, mas é uma posição ideoló-
gica sim, é uma posição ideológica de quem está conspirando contra a vacinação e
conspirando contra o vírus, fazendo coro para os argumentos babacas do presidente
Jair Bolsonaro.

Vejam, a gente precisa discutir e defender, e essa é uma posição política, uma
posição ética, uma posição de combater toda e qualquer tentativa de jogar em des-
crédito o processo de vacinação. Felizmente, a maioria da população brasileira está
sendo vacinada, e isso é que tem evitado os casos graves nos hospitais e nas UTIs,
porque defender a liberdade individual de dentro do seu consultório é muito fácil, mas
vai defender a liberdade da pessoa que está há mais de dois anos fazendo... atenden-
do nas UTIs, que estava atendendo as pessoas, que está correndo risco. Os profissio-
nais de saúde estão cansados, os profissionais do SUS estão cansados, os profissionais
da segurança estão cansados, da assistência estão cansados. E é esse debate que é
necessário ser feito aqui, o debate da necessidade de combater posições negacionistas,
porque o negacionismo mata, o negacionismo mata.

E eu acho que essa Casa, ao realizar uma audiência pública com posições que
são posições que refletem uma posição minoritária, que refletem posições, assim, mui-
tas sem pé nem cabeça, argumentos que são jogados aí, a gente vê em rede social,
em uma máquina de disseminação de desinformação, mas que a gente sabe muito
bem que tem respaldo do presidente Jair Bolsonaro, que tem respaldo da sua família e
que tem respaldo de instituições, como a Prevent Senior, por exemplo, que fez o uso
do tratamento precoce, esse sim sem comprovação científica--

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Vereadora, nós temos o tempo
de cinco minutos.

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: --que fez uso do tratamento... desse tal
desse tratamento precoce, que cada dia muda de nome, ele vai sendo apelidado, por-
que vai caindo em descrédito. Agora é tratamento… sei lá qual que foi o termo usado
aqui, mas que fez uso disso para alimentar essa máquina de tirar dinheiro dos pobres.
É isso o que a Prevent Senior fez.

O uso com pseudopesquisa, pseudociência--
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SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Vereadora, se puder ir para o
encerramento, por gentileza.

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: --vou concluir. Pseudociência, feita com
base na…

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Já concluiu, já.

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI:  Utilizando o desespero das pessoas e
fazendo pesquisas com seres humanos. Isso é um absurdo. Tanto que a Prevent Senior
foi obrigada, obrigada a voltar atrás. Mas assim, o estrago já está feito.

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Vereadora, por gentileza.

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: Então aqui eu quero deixar registrado o
meu repúdio em relação a todo e qualquer negacionismo. Eu e o vereador Paulo Bufalo
apresentamos um substitutivo a esse projeto, que exige passaporte de vacina nas es-
colas, nos serviços públicos--

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Vereadora, passou um minuto.
Posso cortar o seu áudio? Por gentileza, eu tenho outras pessoas para poder falar. A
senhora está usando o pleito das pessoas que querem resposta.

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: --como uma forma de incentivar a vaci-
nação, para que a gente possa sair desse terreno, dessa [ininteligível] que nós esta-
mos. Muito obrigada.

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Por favor, obrigado. Agradeço.

SR. VEREADOR NELSON HOSSRI: A senhora usou o tempo do vereador Paulo
Bufalo.

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Eu só queria, vereadora, pau-
tar o seguinte. A senhora poderia ter falado no início, não quis falar. Depois fez alguns
comentários aqui no chat, eu escrevi e falei que a senhora teria condições de poder fa-
lar.

E ninguém falou aqui, ninguém está comentando nada de presidente, a gente
não está falando nada de governo, que a senhora colocou uma série de coisas. Nós es-
tamos falando aqui sobre questões que a sociedade quer saber. 

E quem falou que é a maioria? Foi feita alguma pesquisa? A senhora tem isso
que pode afirmar que a grande maioria que é a favor? Tem pessoas que tem dúvida. E
é esse o objetivo, a gente quer conversar com especialistas, pessoas que trazem uma
outra visão, um outro ponto de vista, profissionais, pessoas da saúde, pessoas do di-
reito, que vem para cá, e de boa vontade, infelizmente eu peço desculpas a todos os
nossos convidados, que foram até desrespeitados.

Doutora Roberta, me desculpe. Talvez uma palavra que foi mal colocada, infeliz-
mente, pela vereadora do PSOL. Mas todos nós aqui queremos ter informação. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Eu acredito que quem defende
a vacina não tem 100% de certeza, e talvez quem tenha aqui a sua opinião contrária

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
30 de 40 C

M
C

T
R

A
20

22
00

00
1

Assinado com senha por JAIME DE SOUZA.
Documento Nº: 156366-6879 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/autenticar.action?n=156366-6879

https://linksiga.trf2.jus.br


CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 1ª Audiência Pública de 2022, realizada em 16 de fevereiro, às 14h14,
em ambiente virtual, por meio do Sistema de Deliberação Remota da Câmara Municipal de

Campinas

também não tenha 100%, mas a gente está buscando encontrar um consenso, com
muita naturalidade. Percebo que a vereadora tem algum ódio, demonstra isso, algu-
ma… um sentimento que não é bom.

Mas eu acho que tem que ficar um pouco mais calma e a gente vai, com certe-
za, com pessoas… com tranquilidade, com sabedoria, chegar nesse consenso.

O vereador Paulo Bufalo, eu gostaria que, se possível, mantivesse o tempo, por-
que a gente já teve um tempo que foi mais longo. A vereadora Mariana Conti, ela ficou
quase sete minutos. Por gentileza.

SR. VEREADOR PAULO BUFALO: Qual o meu tempo, por favor, nobre verea-
dor?

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME:  Vereador, o senhor consegue
fazer a sua pergunta em quatro minutos? Porque senão eu não consigo fazer as per-
guntas aqui. É possível?

SR. VEREADOR PAULO BUFALO: Não, eu vou tentar realizar, embora eu te-
nho que reconhecer também que essa questão das adjetivações realizadas aqui, nos
leva também a ter que trazer alguns elementos.

Primeiro lugar, embora a gente tenha ouvido da doutora Roberta Lacerda, eu
gostaria  de ouvir  dos demais convidados,  inclusive dessa Mesa Diretora,  quais dos
componentes da Mesa, especialistas, ainda não foram vacinados contra a Covid. Então,
eu gostaria de saber essa questão.

Eu gostaria de saber quais de vocês mudaram da defesa do tratamento precoce
para uma outra posição.

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]

SR. VEREADOR PAULO BUFALO:  Porque se não há mudança de posiciona-
mento não há de se falar em audiência pública e, sim, em um evento propagandista de
uma posição, mesmo que seja em debate de um projeto. E quero dizer que em uma si-
tuação em que a cidade está com um número de pessoas vacinadas, sobretudo as cri-
anças, muito aquém de outros municípios. 

Então vocês estão cumprindo o papel ideológico, político, porque a ciência tam-
bém neutra, embora ela tenha que ser questionada, ela tenha que ser evidenciada,
mas ela também pode ser sistematicamente tomada para poder afirmar posições como
essas que nós temos aqui.

Então as adjetivações em relação a quem não tem esse posicionamento tem um
QI muito baixo… é necessário ponderar com o doutor Alessandro, se é que nós assim
nós podemos se referir a ele, se ele já conseguiu responder pelos seus feitos no in-
quérito sobre as fake news que corre no Supremo, se ele conseguiu responder pelos
questionamentos que a CPI da Covid fez a ele e que agora tramita o relatório também
no Supremo. Essas são questões que ele precisa responder. 

Trouxe dados falsos aqui porque a Nigéria só atingiu essa condição porque ela
teve coragem de fechar fronteiras, de isolar por 14 dias pessoas vindas da Índia, do
Brasil inclusive, do país negacionista do senhor Bolsonaro. Então é preciso trazer essas
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questões para cá.

Defender liberdades também… Eu quero saber a que fim aqui o advogado sem
qualquer constrangimento, vice-presidente da chamada OACD(F)  que estimulou em
nota oficial as pessoas a fazerem o seguinte: qualquer pessoa que receber vídeo, foto
ou qualquer outro tipo de ofensa contra a família do presidente ou o próprio presiden-
te, que comuniquem a organização desse senhor porque eles vão entrar com queixa-
crime. Que liberdade é essa, meu senhor, que o senhor defende? Liberdade da sua
conveniência e da sua turma; liberdade das suas posturas políticas e ideológicas.

Por isso eu vou ficar dentro do meu tempo, respeitando aqui a concessão dada
aqui pelo presidente, desse tempo, mas quero dizer que é preciso a Casa, a Câmara
Municipal de Campinas deve, a partir desse debate, ela deve uma opinião pública, am-
pla, para a cidade de Campinas que não fique nos contornos-- 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Vereador. 

SR. VEREADOR PAULO BUFALO: --[ininteligível] e do desestímulo às pessoas
a fazerem, a tomarem a decisão mais ajustada para protegerem suas vidas que é bus-
car a vacinação, sobre qualquer condição, com aquilo que nós temos--

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Vereador--

SR. VEREADOR PAULO BUFALO: –, neste momento, à disposição.

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: --o tempo.

Agradeço. Passou um pouco, um minuto a mais, além. 

Mas, aos nossos convidados: ninguém veio aqui para ser acusado de nada, nem
insultado de nada. E eu quero até lembrar que em outros eventos de audiências públi-
cas aqui, seja de qual vereador, não me lembro de nós, aqui, vereadores, ou outros
entrarem para, em algum momento, em embate com convidados. Então, me descul-
pem, os convidados, por essa questão.

O doutor Alessandro Loiola gostaria de poder falar alguma coisa. Doutor Ales-
sandro, o senhor quer fazer algum comentário?

SR. ALESSANDRO LOIOLA: Sim. 

Se o prezado vereador for alfabetizado e eu mando dois livros para ele.

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: Pois é, não é?

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Doutor, agradeço pela respos-
ta.

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: As adjetivações que incomodam são só
as nossas [ininteligível].

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME:  Vereadora Mariana Conti,  por
gentileza, eu acho que já teve o tempo, já, suficiente.

Eu quero fazer as perguntas que estão aqui e quero… Eu vou deixar até aberto
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para que, de repente, algum dos convidados possa responder alguma das questões
que estão aqui.

Eu vou colocar a primeira, se vocês puderem responder... Me desculpem, os
convidados, mas se puderem responder em três minutos, eu vou até estender um pou-
quinho, a gente entrou aqui em um acordo com a TV Câmara, a gente consegue esten-
der uns cinco minutos a mais aqui para... porque o debate está interessante, têm mui-
tas questões, muitas perguntas.

Mas a primeira delas aqui, da Alessandra Paladino, ela gostaria que algum dos
palestrantes pudesse falar, de forma rápida, eu sei que, às vezes, não é, mas que pu-
desse falar como que funciona a tecnologia do RNA mensageiro no organismo dos indi-
víduos que foram inoculados. Essa é a pergunta.

Alguns palestrantes--

SRA. ROBERTA LACERDA ALMEIDA DE MIRANDA DANTAS: Eu posso res-
ponder bem objetivamente, já que eu tenho outros compromissos, vereador.

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Por favor, doutora.

SRA. ROBERTA LACERDA ALMEIDA DE MIRANDA DANTAS: De uma forma
simples para que a população entenda, não é novidade a tecnologia do RNA mensagei-
ro, ela já é utilizada como terapia gênica para cânceres, por exemplo, cerebrais e no
caso das vacinas de Covid-19, ela é uma tecnologia feita a partir dessa [falha do áu-
dio], uma espécie de “zap”, que [falha do áudio] o vírus, ele deveria ter a capacidade
de produzir a proteína dentro do nosso corpo, mas a vacina tenta colocar essa mensa-
gem sem a infecção natural e isso seria uma forma [falha do áudio] produzirmos a pro-
teína do vírus para daí então nós produzirmos os anticorpos, que seria uma forma de a
gente se proteger.

E com relação ao RNA mensageiro, a gente já tem estudos mostrando que ele
passa mais ou menos estável até quatro semanas e em outros artigos quatro meses,
dependendo se são estudos em camundongos e humanos.

E o que se sabe em autópsias recentes publicadas e também artigos da Ameri-
can Heart Association é que há, sim, um conteúdo de lesão pela proteína Spike produ-
zida por esse RNA mensageiro, porque a proteína Spike da infecção natural, ela tem
uma forma tridimensional diferente da proteína Spike produzida pelas vacinas e isso é
muito importante que se diga, porque na própria bula da Pfizer, ela coloca claramente
lá que houve a modificação de um aminoácido, a Uridila. 

Essa  Uridila, ela foi modificada no seu formato normal da fisiologia dos seres
humanos — nunca foi feito isso em nenhuma tecnologia prévia —, para ela poder resis-
tir dentro da membrana de lipídio, gordura, quando é injetada dentro do nosso orga-
nismo. 

E infelizmente essa modificação é que torna esse RNA mensageiro tão estável e
o que se acreditava que durasse no máximo uma semana no organismo, na verdade
pode durar mais algumas semanas e até alguns meses.

E há sim artigos mostrando biópsias do coração em que pessoas que morre-
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ram… Um jovem, inclusive, de  Hong Kong, com 22 anos, foi publicado no Jornal de
Cardiologia recentemente agora em janeiro de 2022, em que a biópsia mostra lesão
pela proteína  Spike, a presença da proteína  Spike, e esse jovem não teve Covid-19.
Então foi necessariamente a proteína Spike produzida, até porque o óbito dele foi em
algumas questões de horas ou dias após a aplicação de vacina de RNA mensageiro. En-
tão é uma tecnologia que é nova no contexto de vacinas, mas já era antiga para trata-
mento de alguns cânceres.

E tudo que se envolve vacinas, é preciso que se diga, é necessário no mínimo
cinco anos, ainda que tenha tido liberação para uso emergencial ou comercial, para
que ela tenha segurança. O fato de ela ter tido uma liberação de uso emergencial foi
dentro do contexto da pandemia, não havia nenhuma, fez-se essa em menos seis me-
ses de estudos... para vocês terem uma ideia: em quatro semanas que eram feitos os
estudos em camundongos, já estavam pareando e fazendo simultaneamente estudo
em seres humanos; e é por isso que no site do Reino Unido, no seu repórter epidemio-
lógico, lá existe uma cláusula mostrando que os estudos de embriotoxicidade, ou seja,
de lesão no embrião ainda estão em andamento; e está aí na minha apresentação para
a vereadora apreciar, se ela puder levar a todos os colegas médicos que ela conside-
rem mais preparados e até os colegas cientistas e pesquisadores porque a ciência vive
disso. Ciência que não é discutida é dogma. E é isso que eu tinha para dizer.

Há riscos, há benefícios, mas, antes de tudo, o princípio fundamental do “trata-
do de Helsinque”, que supera qualquer tipo de bem coletivo ou acordo coletivo. Essa
história de dizer que a vacina é um acordo coletivo em que eu me vacino para proteger
você, isso é quando se tem uma obrigatoriedade de uma vacina extensamente estuda-
da, com sua segurança e especificidade garantida, como a do sarampo, como a da me-
ningite, que a gente sabe que é esterilizante e que bloqueia a transmissão. Não é o
caso com essa, porque se o fosse não estava tendo surtos de casos e letalidade em Is-
rael, país com maior número de quartas doses feitas.

E a título de esclarecimento, o Joint Committee de Imunização e Vacinação (F)
do Reino Unido, da Dinamarca, da Suécia e da Noruega orientam apenas vacinação de
crianças com comorbidades e não vacinação em massa e irrestrita.

Era apenas isso que eu tinha para esclarecer e uma boa tarde.

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Doutora, se me permitir, ainda
dentro disso que a senhora falou, me desculpe ser insistente, nós podemos falar da
questão de ser experimental ainda? Porque qual é o nível de segurança--

SRA. ROBERTA LACERDA ALMEIDA DE MIRANDA DANTAS:  Mera questão
de semântica. Mera questão de semântica. O fato é que a vereadora disse que não
pode ser considerada ela experimental porque já tem liberação para uso comercial,
mas o próprio FDA obrigou a Pfizer a acompanhar essas crianças do estudo pivotal, de
dezembro de 2021, por, pelo menos, dez anos... pelo menos cinco anos, perdão.

Então, isso demonstra o caráter e o fato de no ClinicalTrials, o local onde nos
Estados Unidos estão registradas todas as pesquisas clínicas, demonstram que essas
vacinas só estarão finalizadas terminando em torno de 2025, 2026. Se elas não fossem
experimentais, não haveria negação de seguro saúde, como está havendo, por exem-
plo, na França, um idoso perdeu a liberação do prêmio de seguro saúde porque ele se
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submeteu à vacinação e morreu em um período de tempo que é indicado investigação
relacionada a óbito da vacina, ou seja, 28 dias, então esse idoso não teve direito ao
seu prêmio de segurança... de seguro saúde, de... apólice de seguro de vida, porque é
considerada uma terapia experimental pelas seguradoras.

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI:  Vereador Major Jaime,  eu gostaria de
me inscrever novamente para discutir essa questão da--

SR. PRESIDENTE  VEREADOR MAJOR JAIME: Vereadora, por gentileza, eu
tenho muitas perguntas aqui. Pode ser? Eu posso fazer as perguntas? Se eu puder, a
gente já está acabando já, porque senão a gente não permite o público participar. Por
gentileza. 

A gente deve fazer uma outra audiência. Eu acho que... eu vou novamente fa-
zer um convite para quem defende a questão aí do passaporte, porque a gente não
conseguiu convidar pessoas para virem aqui. É impressionante, mas não conseguimos,
as pessoas não querem vir, aí a senhora vem e quer falar. Mas, deixa eu fazer as per-
guntas, por gentileza.

Eu gostaria de fazer uma pergunta que foi feita pela senhora Luciana e a senho-
ra Carla, eu vou juntar as duas aqui e quem tiver condições, que possa fazer a respos-
ta.

“Quem se responsabiliza pelos efeitos adversos desse experimento emergencial
e experimental?” – É o que ela está perguntando.

Uma outra fala que em 60 dias ela deve apresentar a carteira de Covid do filho
de nove anos, e ela quer saber o que ela pode fazer.

Gostaria de saber qual dos convidados que poderia, eu juntei duas perguntas,
mas poderia responder essa questão. Por gentileza.

SR. JOÃO ALBERTO DA CUNHA FILHO: Vereador, eu creio--

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Doutor João Alberto, por favor.

SR. JOÃO ALBERTO DA CUNHA FILHO: Eu coloquei até no nosso chat aqui
da… do Zoom o art. 28 do Decreto 4.657/42, ele diz assim: “O agente público respon-
derá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro
grosseiro”. Então, quem obriga a vacinação, quem torna obrigatória, é diferente você
dizer: “Olha, você pode ou não tomar a vacina”. E você opta por tomar ou não. Se é
uma opção sua, eu tomei por livre e espontânea vontade, então o responsável é você,
agora se há uma obrigação, se alguém te impõe isso, quem impôs tem que responder. 

Aí, está no art. 186 do Código Civil Brasileiro, está no artigo  [ininteligível] do
Código Civil brasileiro, e no artigo 28 do Decreto 4.657 de 42.

Então, quem obriga se responsabiliza pelos efeitos da obrigatoriedade da vacina
e da supressão da liberdade de se vacinar ou não.

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Doutor, agradeço, agradeço aí
pelas perguntas.

A gente tem aqui…  eu tenho algumas perguntas aqui e, infelizmente, a gente
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não vai conseguir fazer todas. Agradeço a todos que participaram, a gente tem bastan-
te gente aí nas redes sociais mostrando o interesse.

E isso que eu fico indignado. As pessoas querem informação. As pessoas não
querem ser manipuladas. Por que é que eu tenho, como cidadão, que ouvir uma notícia
na TV e simplesmente cumprir, como se fosse  [ininteligível], aquilo que está sendo
dito. Porque tem um determinado grupo que quer porque quer fazer do jeito que eles
querem. Isso é inconcebível.

A gente está vendo uma irracionalidade. Não tem mais equilíbrio no nosso mun-
do. Eu queria que a gente pudesse fazer algumas colocações. Acho que o doutor Mar-
cio quer falar alguma coisa, doutor.

SR. MARCIO MARQUES: Vereador Major Jaime, por gentileza, eu queria suge-
rir--

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Estamos indo para o final, por
favor.

SR. MARCIO MARQUES: --vou ser bem rápido. Eu queria sugerir que essas
perguntas que não foram respondidas, que o senhor coloque ou na sua página pessoal,
tal, e eu vou me comprometer com os demais colegas de a gente responder e deixar
em público isso, para não ter aquela [ininteligível] de plantão, que foi direcionado para
órgão político esse debate. Esse debate é um debate médico, sério.

Eu convido aqueles que querem entender um pouco de medicina, façam seis
anos de faculdade de medicina, como eu mais 13 de especialização, mestrado, etc, e
depois venha discutir. Ou então vai dar plantão no pronto-socorro. Fica lá atendendo,
fica em casa, passa dipirona, quanto tiver falta de ar você vem para casa.

Então, eu vou me comprometer com o senhor do senhor pegar essas perguntas,
colocar em público na sua página, no seu  Facebook, no seu  Instagram, tal, eu me
comprometo da gente responder, citar, de preferência, o nome da fonte e, inclusive, a
pessoa, o cidadão que quer saber a verdade. 

Volto a falar: nós não estamos discutindo A ou B contra a vacina. Eu fui vacina-
do. Na minha concepção, lá atrás, fui vacinado. Então, assim, a discussão é a obrigato-
riedade. E é isso o que Lênin fala: “Faça o que… Acuse-os do que você faz e diga o que
você é”.

Então, essa retórica que a gente vê diuturnamente, é o que está acabando com
a medicina e com a liberdade individual do povo brasileiro. Vide Canadá, vide Canadá,
o que está acontecendo. A maior parte dos caminhoneiros são vacinados. Vide o que
está acontecendo nos outros países do mundo.

E aqui nós citamos grandes artigos científicos. E eu convido vocês que leem… se
quiser eu mando, até mesmo em inglês, para poder ler, quem não souber inglês que
arranje um tradutor.

Mas assim, convido… peço ao senhor que o senhor coloque as perguntas em pú-
blico, para deixar claro à população de Campinas… que é uma vergonha, nós viemos
aqui discutir técnica médica, e não deixar para o lado político, como estão se fazendo
aqui. Muito obrigado.
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SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Doutor, obrigado. Agradeço aí
pelas suas palavras.

Eu gostaria de saber, doutor João, doutor Loiola, os senhores gostariam de fazer
uma consideração final só para a gente já ir para o encerramento? Doutor João, por fa-
vor.

SR. JOÃO ALBERTO DA CUNHA FILHO: Eu gostaria, primeiro, de dizer que os
debates nessa seara sempre levantam uma polarização. Isso é normal e, de certa for-
ma, bem-vinda. Que uma parte que deve ser preservada é o respeito. Quando ultra-
passa a questão do respeito, é que realmente fica chato.

Mas enfim, eu quero só registrar ao nobre vereador Paulo Bufalo, que eu não o
conheço pessoalmente, mas tive o prazer de conhecer hoje, que ao [ininteligível] em
considerações finais,  pelo que ele me citou e citou a organização que eu defendo,
quando fez a representação contra… que foi descaracterizado, chamando o presidente
da república de genocida e tal, é porque nós tivemos um deputado federal que foi pre-
so, porque falou mal de um ministro do STF, vários ministros.

Então, nós entendemos que a Lei de Segurança Nacional, que foi aplicada para
o deputado federal, embora ela tenha a sua prerrogativa do artigo 53 da Constituição
Federal, teria que ser aplicada para os outros nobres colegas, como senadores e depu-
tados federais: Jandira Feghali, Randolfe Rodrigues.

Por isso, que nós representamos todos esses deputados federais e senadores da
república junto ao STF, e algumas dessas demandas continuam lá, porque é o que nós
chamamos de paridade de armas. Então, se vale para um, vale para outro.

Em relação ao passaporte, eu quero finalizar a minha fala dizendo o seguinte:
“Não se trata de vacina, se trata de liberdade”. Você tem o direito de escolher se você
quer ou não se vacinar, ponto, e a liberdade é algo fundamental para qualquer nação
minimamente racional.

Eu agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade, e declaro aqui que não
tenho animosidade contra absolutamente ninguém, não me importa ser vencido pela
verdade, desde que seja tão somente por ela. Fico à disposição para agora e para
qualquer outra oportunidade. Agradeço mais uma vez a todos.

SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Doutor João Alberto, agradeço,
agradeço as palavras do senhor. E, realmente, o debate faz parte. A nossa sociedade,
ela está passando por esse momento em que as pessoas, muitas querem impor a sua
vontade. Então o senhor falou muito bem: a gente está lutando aqui por liberdade,
esse é o ponto principal, e ela é para todos, indistintamente da pessoa, do ser huma-
no, serve para todos.

Doutor Loiola, o senhor gostaria de fazer as considerações finais? Por gentileza.

SR. ALESSANDRO LOIOLA:  Eu não sou muito de argumento de autoridade,
não, até quando me pediram aqui, para poder passar o meu currículo, eu falei: médico
e escritor.

Então, para quem não me acompanha, durante mais de dois anos eu trabalhei
na unidade de urgência e emergência do litoral norte dedicada a tratamento de pacien-
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tes graves de covid. Eu era aquele cara, o médico da sala de emergência e urgência de
uma unidade só para covid que atendia os pacientes mais graves, entubava, drenava
tórax, pegava acesso venoso central, ligava aminas vasoativas, fazia cálculo de metil-
prednisolona, três, quatro vezes por semana, 12 horas cada plantão, eu fiz isso duran-
te quase dois anos.  [ininteligível]  tive  que me afastar dessa atividade por… eu tenho
algumas empresas, tive que me afastar por causa das empresas, mesmo assim eu
mantive o teleatendimento e desde então eu venho fazendo 15, 25, teve dias que eu
cheguei a fazer 47 teleatendimentos de pessoas por causa dessa doença. Então, não é
uma grande bagagem, mas é alguma bagagem. 

Normalmente, a maior parte dessas críticas quanto à liberdade do indivíduo de
decidir ser inoculado como a substância experimental ou não quase sempre os questio-
namentos disso vêm com acusações pessoais de pessoas que não têm a menor expe-
riência. O cara não sabe o que é uma agulha hipodérmica de uma agulha 25 por 7, aí
esse cara vai querer discutir com a gente. Tá bom, vai, em nome da democracia você
tem o direito de falar, ainda que você fale todas as bobagens do mundo.

SR.  PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME:  Doutor,  agradeço,  agradeço
muito, sei do seu tempo e a consideração que o senhor teve aqui em vir, em falar, em
participar desse debate aqui, que nós temos aqui na Câmara Municipal de Campinas.
Que Deus abençoe o senhor, que o senhor possa levar mais conhecimento para muito
mais brasileiros. Muito obrigado.

Gostaria de passar aqui para o nosso vereador Marcelo Silva. 

SR. VEREADOR MARCELO SILVA: Obrigado, vereador Major Jaime, parabéns
pela audiência, acho que é importante esse debate. E dizer que a gente está debaten-
do aqui não a vacina, mas a liberdade das pessoas, 

Inclusive eu me recordo lá atrás, lá no começo da pandemia, eu tive muito con-
tato com o doutor Márcio, fizemos várias, várias  lives falando do acolhimento inicial,
que até teve que mudar de novo em razão desse mimimi que foi feito, esse barulho
todo. Quantas pessoas, quantas vidas foram salvas em razão dos medicamentos? Que
o Marcio falava assim: se nós estamos em uma guerra por que é que nós não vamos
dispor de todas as armas? 

Então é nesse sentido eu devolvo a pergunta ao vereador Paulo Bufalo que nos
disse: “Quem daqui não está vacinado?” Eu devolvo para vocês. Quando vocês ficaram,
ou se algum, ou se algumas pessoas foram infectadas próximas, amigos, vocês toma-
ram dipirona, foram para casa, esperaram, realmente, com falta de ar e depois procu-
raram o pronto-socorro? Então, enfim, aqui nós estamos tratando da liberdade.

Pais, vocês que estão me ouvindo aqui sabem da minha luta, da nossa luta: eu
peço para que vocês nos avisem qualquer tipo de abuso que vocês tiverem nas escolas
que nós temos, sim, as armas, os argumentos necessários para impedir — para impe-
dir — que essa coação, que é feita, nós sabemos, por parte — em parte —, não de to-
dos, de algumas escolas, que obrigam, que forçam os filhos a se vacinarem, e muitas
vezes, por falta de informação dos pais, eles acabam cedendo a essa pressão que é
feita diariamente de forma incisiva pela mídia, pela internet, e nós estamos aqui justa-
mente para dar essa possibilidade de discurso, do debate, da democracia, e quem tem
que decidir são os pais. Muito obrigado.
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SR. PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME:  Vereador Marcelo Silva, agra-
deço.

Vou passar já a palavra para o vereador Nelson Hossri. 

SR. VEREADOR NELSON HOSSRI: No mesmo sentido, eu quero também que-
ro cumprimentar a todos... Está saindo o som?

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone] 

SR. VEREADOR NELSON HOSSRI: Está saindo?

Eu quero cumprimentar a todos que nos acompanharam, foi uma audiência ex-
tensa, infelizmente tivemos, por parte da vereadora Mariana Conti, uma falta de edu-
cação com uma fala totalmente desnecessária, mas enfim esse é o perfil da vereado-
ra... Um desrespeito com os convidados, com a própria doutora que até se retirou da
audiência.

Mas o que eu venho falar aqui é que eu pude, durante todo esse tempo, refletir
e dizer a todos que eu tenho o maior orgulho de ter apresentado esse projeto contra o
passaporte sanitário e pude refletir também e me fez lembrar de uma frase que diz:
“Faça um protesto em defesa da liberdade e descubra quem é contra” e é isso que nós
estamos observando, pessoas ligadas à esquerda lutando pelo desemprego, lutando
para as crianças ficarem fora das escolas, lutando por esse caos que daqui a pouco es-
tão determinando a cor da parede da nossa casa e isso está ficando realmente um as-
sunto chato e que não deixa de nos potencializar a trazer mais audiência… mais au-
diência pública com esse importante assunto para que a população possa saber que ela
não é obrigada a tomar a vacina. 

Ninguém aqui é contra a vacina, todo mundo aqui foi muito claro referente ao
passaporte sanitário. Isso ficou claro que o passaporte é desnecessário, o mais impor-
tante é garantir a vacinação das pessoas sem obrigatoriedade nenhuma. 

É preciso também entender que uma parte da população não necessariamente
precisa se vacinar, até porque pessoas que não foram vacinadas, elas fazem parte de
todo esse [ininteligível] que nós estamos vivendo. 

Trata-se, sim, de uma vacina experimental e a carteira de vacinação, já que
tanto solicitam, já que tanto querem impor, deveriam impor também a carteira de va-
cinação do próprio sarampo. Então vamos exigir aquela carteira das vacinas que nós já
tomamos já desde sempre, desde criança.

Então essa hipocrisia de pedir carteira de vacinação, ela passou da linha da nor-
malidade e chegou agora nessa encheção de saco. Um assunto que já deveria estar
exterminado, a carteira já não deveria estar sendo obrigada, até em respeito as nossas
crianças que precisam estudar e aqueles que estão desempregados por conta de não
terem tomado a vacina e, além do mais, das vidas que também se foram por conse-
quência da vacina ou mesmo que não se foram, mas tiveram alguma sequela; e pouco
a mídia divulga, se é que divulga, e tem respeito com essas pessoas.

Então, meus cumprimentos aqui a todos os profissionais que participaram e, de
forma saudável, debateram esse importante assunto que trata-se de um projeto de
minha autoria, que dispõe sobre a proibição da carteira de vacinação… não deixa de
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ser a carteira de “vacilação”… que realmente a gente possa votar contrário... votar a
favor — no caso — desse projeto de minha autoria para proibir a carteira de vacinação
no município de Campinas.

Muito obrigado a todos e parabéns, vereador Major Jaime, pela audiência.

SR.  PRESIDENTE VEREADOR MAJOR JAIME: Vereador  Nelson Hossri,  eu
agradeço; vereador Marcelo Silva, eu agradeço em nome de todos aqui da nossa Casa,
em nome de todos os vereadores que têm compromisso com a sociedade, com a popu-
lação; eu também quero agradecer, doutor Francisco Cardoso, doutor Márcio Marques,
doutor João Alberto da Cunha Filho, doutor Alessandro Loiola, doutora Roberta Lacerda
Almeida de Miranda Dantas, agradeço muito a todos vocês; também quero mandar um
abraço aqui, agradecer também o vereador de Vitória que conseguiu, na data de on-
tem, vereador Gilvan da Federal, ele conseguiu lá aprovar exatamente o que nós esta-
mos tentando aqui. Então, lá não existe mais a exigência do passaporte.

Também quero agradecer, de Uberlândia, o vereador Cristiano – deixa eu ver o
nome certo dele para não falar… – Caporezzo, Cristiano Caporezzo; um grande abraço
também, que nos ajudou, tem o projeto dele aqui também.

E quero só, para a gente finalizar, eu, o Marcelo Silva, eu e o Nelson Hossri
aqui, a gente gosta muito é que a gente tenha você junto, que você possa confiar no
trabalho que nós estamos fazendo. Não é fácil. Vocês já perceberam como não é fácil
trabalhar aqui na Câmara Municipal de Campinas.

Então, nos ajude, nos acompanhe nas redes sociais, esteja atento, nos mande
sugestões, fortaleça o nosso mandato para que a gente possa defender e fortalecer
também você aqui dentro da Câmara Municipal. Você que é pai, você que é mãe, você
que é responsável, você que quer o melhor para o seu filho, foi para você que a gente
fez essa audiência pública, para que você tenha a informação e você não seja manipu-
lado, como muitas pessoas querem hoje,  que a gente simplesmente receba e não
questione. É isso que está acontecendo. E nós estamos lutando aqui por liberdade.

Que Deus abençoe todos vocês. Até uma próxima. Muito obrigado.

– Audiência encerrada às 16 horas e 25 minutos.

[fim da transcrição]
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