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CÂMARA DOS DEPUTADOS

Requer, nos termos do PAFC
2021, auditoria no Ministério da
Saúde

a ser realizada pelo

Tribunal de
para

Contas da União

verificar

potencial

malversação de recursos pela
perda de aproximadamente 243
milhões

de

reais

em

medicamentos, vacinas e testes
que venceram em posse deste
ministério.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 24, inciso X, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, a realização de auditoria, com o auxílio do Tribunal de
Contas da União – TCU, com o objetivo de verificar as ações ou omissões que levaram ao
desperdício de 243 milhões de reais em vacinas, testes e medicamentos que perderam

JUSTIFICAÇÃO

Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados
Anexo IV, 4º andar, gabinete 421
dep.kimkatguiri@camara.leg.br
CEP 70160-900 - Brasília-DF
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Kim Kataguiri

Para verificar a assinatura, acesse https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD213076859200

*CD213076859200*
LexEdit

validade em posse do Ministério da Saúde.

da saúde teria deixado passar do prazo de validade cerca de 243 milhões em
medicamentos, vacinas e testes.
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Em notícia veiculada pelo jornal Folha de São Paulo1, foi denunciado que a pasta
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Dadas as circunstâncias da pandemia e também das outras frentes de atuação que
a saúde já vinha enfrentando, faz-se necessária auditoria para verificar a razão destes
insumos terem vencido sem terem chegado na população que deveria ter sido atendida.
Dentre estes estão medicamentos com grande demanda como insulina e vacinas
contra a gripe. Portanto não se trata de aquisição acima da média mas uma falha logística
que custa milhões ao bolso do contribuinte que foram desperdiçados.
Assim sendo, como prerrogativa desta comissão e dos órgãos de fiscalização,
faz-se necessária a fiscalização de potencial malversação de recursos públicos pelo
Ministério da Saúde no referido caso. Para tal, pede-se a aprovação pelos nobres pares
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https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/09/governo-bolsonaro-deixa-vencer-r-243-mi-em-vacin
as-testes-e-remedios.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=comptw
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nesta comissão.

