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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº

Solicita informações ao Sr. Ministro da Saúde, no
sentido de esclarecer quando a informação veiculada em
publicidade institucional nas redes sociais e televisão
acerca da compra de mais de 560 milhões de doses de

Senhor Presidente:

Com base no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e na forma dos arts.
115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a Vossa
Excelência que, ouvida

a Mesa, seja encaminhado pedido de informações

ao Sr. Ministro da Saúde, no sentido de esclarecer esta Casa quando a informação
veiculada em publicidade institucional nas redes sociais e televisão acerca da compra
de mais de 560 milhões de doses de vacinas contra a Covid19.
Espera-se seja esclarecido e respondido pelo Sr. Ministro da Saúde o
seguinte:
1. Houve a efetiva compra/negociação de 560 milhões de doses ou
apenas o indicativo de intenção de compra?
2. Se positiva a resposta acima, quais são os laboratórios/fabricantes
com os quais o Ministério efetivou a compra.

Documento eletrônico assinado por Gustavo Fruet (PDT/PR), através do ponto SDR_56452,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

vacinas contra a Covid19.

de comunicação (rádio e TV) da publicidade que divulga a referida
compra
https://twitter.com/minsaude/status/1374866115160068104)?
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3. Qual o custo de produção e veiculação em redes sociais e veículos

apresentada em publicidade oficial contraria, a priori, as informações até então
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O pedido de informações se faz necessário, uma vez que a informação
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JUSTIFICAÇÃO

divulgadas acerca da efetiva e real contratação de vacinas pelo Ministério da Saúde.
Dessa forma, é preciso que haja clareza nas informações sob pena de
se estar divulgando como realidade algo que é apenas a intenção do gestor,

divulgação da propaganda, uma vez que é a primeira, senão uma das primeiras em
que o Governo Federal realiza nesse sentido, mesmo decorrido mais de um ano de
pandemia.
Assim, na certeza de que o acesso às informações mencionadas será
importantíssimo para que a sociedade brasileira possa elucidar as questões que
envolvem a matéria, solicitamos ao Ministério o encaminhamento das mesmas.
Sala das Sessões, em

de

de 2021.

Deputado GUSTAVO FRUET
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Além disso, necessário também saber o custo da realização e
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sobretudo, porque utiliza publicidade institucional.

