REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES Nº _______/2020
(Do Deputado José Guimarães)

Requer ao Senhor Ministro da Saúde
informações sobre a suspensão dos
testes da vacina Coronavac.

1.Quando foram supensos os testes?
2.Por que os testes foram suspensos?
3.Quando e de forma o Instituto Butantan foi comunicado?
4.Quais foram os estudos técnicos que subsidiaram a suspensão dos testes com a
vacnina Coronavac?
5.Qual foi o "evento adverso grave" ocorrido para que os testes fossem suspensos?
6.Quais as comprovações técnicas de que este "efeito adverso grave" tenha sido em
decorrência da vacina coronac?
7.Há coomisso firmado sobre o investimento na fábrica de vacinas do Butantan?
8.Cientificamente; qual e diferença entre "evento adverso" e óbito?
9.Se houve óbito - qual o histórico médico do voluntário? fez uso de placebo? fez uso
da vacina?
10.Qual o motivo do Instituto Butantan ter sido infirmado pela imprensa e não
formalmente; da suspensão dos testes com a vacina Coronavac?
11. A Coronavac está na fase 3 de testes no Brasil. Se não está de acordo com os
requisitos do GCP (Good Clinical Practice, ou "boas práticas clínicas") Por que a Anvisa
liberou o inicio dos testes?
12. Por que a Anvisa; quando ocorreu óbito em decorrência da vacina oriunda de Oxford; não
suspendeu os testes no Brasil?
13. Qual o embasamento teórico para continuidade dos testes?
14. Por que a Anvisa; quando ocorreu óbito em decorrência da vacina oriunda dos EUA; não
suspendeu os testes no Brasil?

*CD201238761000*

Com fundamento no art. 50, §2º da Constituição Federal, combinado com os
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro que, ouvida a
Mesa, seja encaminhado com a MÁXIMA URGÊNCIA; ao Senhor Ministro da Saúde
pedido de informações sobre a suspensão dos testes da vacina Coronavac.

Documento eletrônico assinado por José Guimarães (PT/CE), através do ponto SDR_56103,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Senhor Presidente,

15. Qual o embasamento teórico para continuidade dos testes?
16. Qual a relação da suspensão dos testes da Coronavac com a afirmação do prediente
Bolsonaro "mais uma que o Bolsonaro ganha" - manifestação publicada nesta madrugada, em
uma rede social; quando perguntado por um apoiador sobre o assunto. Favor enviar as
explicações técnicas e científicas?

Justificação

Sala das sessões, em 10 de novembro de 2020.

Dep. José Guimarães
Líder da Minoria
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Então, solicitamos as informações contidas nesse requerimento para melhor
esclarecimento do tema. Pelo exposto, pedimos deferimento.

Documento eletrônico assinado por José Guimarães (PT/CE), através do ponto SDR_56103,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Vivemos a maior pandemia de saúde do século, contabilizamos mais de 160 mil
mortos e os efeitos econômicos da paralização das atividades já são devastadores. O
mundo inteiro aguarda ansiosamente a vacina para o combate ao COVID-19, e nesse
momento crucial, o governo brasileiro age como se a vida das pessoas fosse objeto de
disputa eleitoral. Irresponsabilidade! Absurdo!

