Senhor Presidente,
Requeiro, com base no art. 50 da Constituição Federal, e na forma
dos arts. 117, II; e 219, I; ambos do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, a convocação do Ministro de Estado da Saúde, Sr. Eduardo
Pazuello, para comparecer ao Plenário da Câmara dos Deputados, a fim de
prestar esclarecimentos acerca da atuação do Ministério da Saúde na
condução do combate à pandemia do COVID-19 no Brasil desde seu início,
bem como apresentar o planejamento dos próximos meses do enfrentamento à
mesma.

JUSTIFICAÇÃO

A crise sanitária provocada pelo Novo Coronavírus (Sars-Cov-2)
assolou o mundo e trouxe complexidades na gestão da saúde para todos os
entes públicos, nacionais ou subnacionais, que tiveram que lidar com o
aumento exponencial do número de pacientes, a ausência de remédios efetivos
contra a causa da síndrome infectocontagiosa, o desgaste dos profissionais da
saúde e a perda de inúmeras vidas.
No entanto, mesmo após nove meses da sanção da Lei do
Coronavírus1 e três meses do Acórdão nº 4049/2020 do TCU, não havia, até 26
1 Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
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formulação do plano e se o mesmo está sendo cumprido.
Além disso, é importante o esclarecimento do Ministro quanto ao
noticiado vencimento de mais de 6 milhões de testes de COVID-19 em janeiro
de 2021, que custaram aos cofres públicos em torno de R$290 milhões, por
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de novembro de 2020, um Plano de Contingência Nacional da pandemia. Desta

cumprimento do Plano Nacional de Vacinação e na importação de vacinas
produzidas pelo laboratório Serum Institute of India (SII) 3, conforme anunciado
no dia 13 de janeiro de 2021, pelo Ministro Eduardo Pazuello.
Por fim, se a vinda do Sr. Eduardo Pazuello ao Congresso Nacional
já era necessária após todos estes acontecimentos, tornou-se mandatória e
inadiável quando, após a inabilidade na resolução da falta de oxigênio
medicinal na rede pública de saúde da cidade de Manaus, a partir do dia 14 de
janeiro de 20214, a Advocacia Geral da União afirmou5 que o Ministério da
Saúde havia concluído, dez dias antes, a existência da possibilidade de
colapso do respectivo sistema de saúde.
Desta forma, conto com os nobres pares para a aprovação deste
requerimento como uma forma célere de garantir que o Ministro da Saúde
preste esclarecimentos à esta Casa e à sociedade brasileira..
Sala das Sessões,

de

de 2021.

2 Fonte: Governo federal pode ter de jogar fora 6,8 milhões de testes perto da validade,
disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/11/22/governo-federal-pode-ter-dejogar-fora-6-8- milhoes-de-testes-perto-da-validade>;
3 Fonte: Índia frustra planos, Bolsonaro admite atraso e governo pede entrega 'imediata' da
Coronavac, disponível em: <https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-diz-que-voopara-buscar-vacinas-de-oxford-na-india-deve-atrasar-2-ou-3-dias,70003582841>;
Fonte: Ministério da Saúde vai à Índia para buscar vacina de Oxford, disponível em:
<https://veja.abril.com.br/blog/maquiavel/atraso-de-doses-da-india-amplia-duvida-sobre-iniciode-vacinacao-no-brasil/>;
4 Fonte: Em Manaus, hospitais lotados ficam sem oxigênio e pacientes são transferidos para
outros estados, disponível em: <https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/01/14/em
-manaus-hospitais-lotados-ficam-sem-oxigenio-e-pacientes-sao-transferidos-para-outrosestados.ghtml>
5Fonte: Governo federal sabia do 'iminente colapso' da Saúde no Amazonas dez dias antes,
mostra documento da AGU, disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/01/
18/agu-alega-para-o-stf-que-colapso-no-oxigenio-em-manaus-foi-informado-de-maneira-tardiaas-autoridades-federais.ghtml
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atrasos na distribuição e uso pelo Sistema Único de Saúde 2. Não obstante,
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