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COVID-19 SENADO

PLANO DE TRABALHO

O Decreto Legislativo nº 6, de 2020, reconheceu o estado de
calamidade pública decorrente da pandemia, ao mesmo tempo em que
determinou a criação da Comissão Mista no âmbito do Congresso Nacional
destinada a acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e
financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública de
importância internacional relacionada ao novo coronavírus. A Comissão
apresentou seu plano de trabalho em 22 de abril de 2020, e encerrou seus
trabalhos com a aprovação do relatório final em 18 de dezembro de 2020.
Em maio de 2020, ultrapassamos a triste marca de mais de
1000 mortes por covid-19 por dia, que se sustentou até atingir o pico em 29
de julho, com 1595 mortes em um só dia. A partir de agosto de 2020, o
número de novos casos e de mortes no Brasil passou a cair, dando a todos a
esperança e a perspectiva de superação da pandemia.
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O Brasil e o mundo passaram o ano de 2020 lutando contra a
pandemia de covid-19, que já causou a morte de mais de 2,5 milhões de
pessoas em todo o mundo, sendo mais de 260 mil até o momento no Brasil.
Já são mais de 10 milhões de brasileiros infectados. O desafio foi enorme
em todos os Poderes constituídos e em todos os níveis federativos.
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1. Introdução

No entanto, após o surgimento de novas variantes do vírus,
especialmente aquelas cepas encontradas na Amazônia, na Inglaterra e na
África do Sul, e após as eleições municipais e as festas de final de ano, a
infecção pelo coronavírus recrudesceu e o Brasil, como o resto do mundo,
iniciou uma segunda onda na pandemia. Em fevereiro de 2021, o número
de mortes novamente ultrapassou a marca de mil por dia e, na primeira
semana de março, atingiu um novo pico sustentado próximo de 2000 óbitos
diários.
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Por outro lado, em 18 de janeiro de 2021, iniciou-se a
vacinação no Brasil, com as vacinas produzidas pelo Instituto Butantan e
pela Universidade de Oxford-AstraZeneca, em parceria com a Fundação
Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), com base em autorizações temporárias de uso
concedidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
Além disso, a Anvisa recentemente concedeu registro definitivo para a
vacina produzida pela Pfizer, e o Congresso Nacional aprovou o projeto de
lei de conversão originado da Medida Provisória nº 1.003, de 2020, que
autorizou a adesão do Brasil ao consórcio Covax-Facility, para acesso a
outras vacinas. No dia 3 de março, o Ministério da Saúde anunciou a
intenção de comprar de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer.
Entretanto, o ritmo da vacinação no Brasil é muito lento,
principalmente devido à dificuldade de acesso aos imunobiológicos. Até 4
de março de 2021, apenas 7,9 milhões de pessoas haviam recebido a
primeira dose da vacina, o que representa 3,75% da população, e 2,6
milhões de brasileiros receberam as duas doses, 1,23% da população. Esses
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A ocupação de leitos de UTI, indispensáveis para a condução
de casos graves, atingiu níveis alarmantes em todo o País, com especial
gravidade em estados como o Amazonas, Santa Catarina e o Rio Grande do
Sul. Os sistemas de saúde em todo o território nacional estão à beira do
colapso, configurando a pior situação desde o início da pandemia.
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Cumpre lembrar que eu já tinha proposto o adiamento das
eleições municipais para 2022, por meio de uma Proposta de Emenda à
Constituição, de forma a evitar maior contágio pela Covid. O adiamento foi
muito curto e as eleições ocorreram em um período ainda conturbado pela
pandemia.
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Vê-se, portanto, que, embora os trabalhos da Comissão Mista
tenham-se encerrado, a necessidade de acompanhamento das ações
relacionadas à covid-19 nunca foi tão presente. Por isso o Senado criou
nova comissão, desta vez unicameral, para acompanhar a ação
governamental no ano de 2021.
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percentuais estão muito aquém daqueles de outras nações. Nos Estados
Unidos, mais de 2 milhões de pessoas são vacinadas por dia e Israel já
vacinou mais da metade da sua população.

A Comissão analisará as experiências de estados e municípios
que vêm acertando na condução da pandemia, com diminuição dos níveis
de infecção e de mortes, para avaliar que ações foram mais eficientes e
porque em outras unidades da federação tiveram resultados piores.
Ademais, a Comissão acompanhará o planejamento realizado em todos os
níveis federativos. Nesse sentido, é importante a participação da
Confederação Nacional dos Municípios no debate.

A Comissão espera poder contribuir na negociação com a
indústria farmacêutica, bem como apresentar proposições legislativas que
auxiliem na solução dos problemas causados pela covid-19 no Brasil.
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Além de acompanhar a destinação e aplicação dos recursos
públicos no combate à pandemia, a Comissão vai acompanhar todo o
processo de vacinação no Brasil, desde a autorização de uso das vacinas,
passando pela negociação e aquisição dos imunobiológicos, e culminando
com a distribuição e controle da aplicação das doses preconizadas, a fim de
promover a imunização de toda a população brasileira no menor período
possível.
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2. Objetivos da Comissão
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As reuniões da Comissão serão realizadas de forma virtual,
nas segundas e quintas-feiras, em que serão ouvidas as autoridades e
especialistas convidados. As reuniões com o Ministro da Saúde, para
acompanhamento de suas atividades e prestação de contas, serão regulares,
no mínimo uma vez por mês e em outras ocasiões, se for necessário.
Como o acompanhamento dos gastos públicos relacionados à
pandemia também faz parte do escopo do trabalho da Comissão, é
importante convidar o Ministro da Economia para que preste
esclarecimentos, pelo menos uma vez por mês.
O planejamento das sessões virtuais
cronograma apresentado ao final deste documento.

encontra-se no

Inicialmente, espera-se a conclusão dos trabalhos da Comissão
ainda no primeiro semestre de 2021. Além das entregas intermediárias, que
poderão ensejar providências imediatas do Parlamento e dos governos
ainda durante o curso das atividades da Comissão, será apresentado
relatório final referente a todo o período de funcionamento.
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Para conhecer com detalhes a realidade da pandemia, a
Comissão pretende ouvir os gestores dos três níveis federativos e, para isso,
convidará os governadores dos estados, com prioridade para aqueles que
têm enfrentado maiores dificuldades no combate à doença, bem como os
gestores do Ministério da Saúde, os Secretários Estaduais de Saúde,
representados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde
(CONASS), e os Secretários Municipais de Saúde, representados
nacionalmente pelo Conselho Nacional das Secretarias Municipais de
Saúde (CONASEMS), além de outras autoridades e especialistas na área.
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Para desenvolver seus trabalhos, a Comissão requisitará o
auxílio de técnicos do Tribunal de Contas da União (TCU) e de outros
órgãos, para esclarecimento de seus membros.
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3. Metodologia de trabalho
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4. Cronograma de trabalho

● Disponibilização da minuta do Plano de Trabalho aos
membros da Comissão para sugestões.
1ª Reunião – 11 de março de 2021
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Dia 8 de março de 2021

● Deliberação do plano de trabalho.

Audiência com os Governadores:
(a definir)
3ª Reunião – 18 de março de 2021
● Pauta: Reunião mensal com Ministro da Saúde para
debater o Plano Nacional de Imunização e o
cumprimento dos respectivos prazos, bem como as
medidas de combate à pandemia.
Audiência com o Ministro da Saúde:
Eduardo Pazuello
4ª Reunião – 22 de março de 2021
● Pauta: Reunião mensal com o Ministro da Economia
para debater o Plano Nacional de Imunização e o
cumprimento dos respectivos prazos, bem como a
situação fiscal.
Audiência com Ministro da Economia:
Paulo Roberto Nunes Guedes
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● Pauta: Reunião para debater as dificuldades encontradas
por estados no enfrentamento da pandemia e vacinação.
Debate sobre o colapso no sistema de saúde no estado e
o estágio da pandemia e da vacinação.
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2ª Reunião – 15 de março de 2021
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5ª Reunião – 25 de março de 2021

Audiência com:
- Presidente do Instituto Butantan;
- Presidente da Fiocruz;
- Representante de farmacêuticas.
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● Pauta: Reunião com representantes das fabricantes de
vacina.

6ª Reunião – 29 de março de 2021

Ernesto Araújo

7ª Reunião – 1º de abril de 2021
● Pauta: Reunião com o Presidente do Tribunal de Contas
da União e o Ministro da Controladoria-Geral da União
para debater o acompanhamento dos gastos públicos
relacionados ao combate à pandemia e campanha de
vacinação.
Audiência com:
Ana Arraes - Presidente do Tribunal de Contas da
União;
Wagner Rosário – Ministro da Controladoria-Geral da
União.
8ª Reunião – 5 de abril de 2021
● Pauta: Reunião para elencar e priorizar Projetos
legislativos em andamento considerados relevantes para
a aquisição de vacinas.
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● Audiência com o Ministro das Relações Exteriores:
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● Pauta: Reunião com o Ministro das Relações Exteriores
para debater os entraves à aquisição de vacinas e
medidas que podem ou devem ser tomadas para agilizar
a aquisição de vacinas pelo País.
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● Pauta: Reunião com prefeitos municipais – indicação da
Frente Nacional de Prefeitos e da Confederação
Nacional dos Municípios.
10ª Reunião – 12 de abril de 2021
● Pauta: Reunião com representantes dos secretários
estaduais de saúde – indicação do Conselho Nacional de
Secretários de Saúde (CONASS).
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9ª Reunião – 8 de abril de 2021

● Pauta: Reunião com representantes dos secretários
municipais de saúde – indicação do Conselho Nacional
de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS).
12ª Reunião – 19 de abril de 2021
● Pauta: Reunião mensal com o Ministro da Saúde para
debater o Plano Nacional de Imunização e o
cumprimento dos respectivos prazos, bem como as
medidas de combate à pandemia.
Audiência com o Ministro da Saúde:
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11ª Reunião – 15 de abril de 2021

13ª Reunião – 22 de abril de 2021
● Pauta: Reunião mensal com o Ministro da Economia
para debater o Plano Nacional de Imunização e o
cumprimento dos respectivos prazos, bem como a
situação fiscal.
Audiência com Ministro da Economia:
Paulo Roberto Nunes Guedes
14ª Reunião – 26 de abril de 2021
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Eduardo Pazuello
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Audiência com:
- Josué de Alencar
- Luíza Trajano
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● Pauta: Reunião com representantes do empresariado
para discutir a coparticipação de empresas no plano de
vacinação.

15ª Reunião – 29 de abril de 2021
● Pauta: Reunião com representantes de usuários com
assento no Conselho Nacional de Saúde (CNS).

17ª Reunião – 6 de maio de 2021
● Pauta: Reunião a ser definida na Comissão, avaliando o
estágio da pandemia e da vacinação.
18ª Reunião – 10 de maio de 2021
● Pauta: Reunião a ser definida na Comissão, avaliando o
estágio da pandemia e da vacinação.
19ª Reunião – 13 de maio de 2021
● Pauta: Reunião a ser definida na Comissão, avaliando o
estágio da pandemia e da vacinação.
20ª Reunião – 17 de maio de 2021
● Pauta: Reunião a ser definida na Comissão, avaliando o
estágio da pandemia e da vacinação.
21ª Reunião – 20 de maio de 2021
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● Pauta: Reunião a ser definida na Comissão, avaliando o
estágio da pandemia e da vacinação.
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16ª Reunião – 3 de maio de 2021

● Pauta: Reunião mensal com o Ministro da Saúde para
debater o Plano Nacional de Imunização e o
cumprimento dos respectivos prazos, bem como as
medidas de combate à pandemia.
Audiência com o Ministro da Saúde:
Eduardo Pazuello
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22ª Reunião – 24 de maio de 2021

Paulo Roberto Nunes Guedes
23ª Reunião – 27 de maio de 2021
● Pauta: Reunião a ser definida na Comissão, avaliando o
estágio da pandemia e da vacinação.
24ª Reunião – 31 de maio de 2021
● Pauta: Reunião a ser definida na Comissão, avaliando o
estágio da pandemia e da vacinação.
25ª Reunião – 3 de junho de 2021
● Pauta: Reunião a ser definida na Comissão, avaliando o
estágio da pandemia e da vacinação.
26ª Reunião – 7 de junho de 2021
● Pauta: Reunião a ser definida na Comissão, avaliando o
estágio da pandemia e da vacinação.
27ª Reunião – 10 de junho de 2021
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Audiência com Ministro da Economia:
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● Pauta: Reunião mensal com o Ministro da Economia
para debater o Plano Nacional de Imunização e o
cumprimento dos respectivos prazos, bem como a
situação fiscal.
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28ª Reunião – 14 de junho de 2021
● Pauta: Reunião com o Presidente do Tribunal de Contas
da União e o Ministro da Controladoria-Geral da União
para debater o acompanhamento dos gastos públicos
relacionados ao combate à pandemia e campanha de
vacinação.
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● Pauta: Reunião a ser definida na Comissão, avaliando o
estágio da pandemia e da vacinação.

Audiência com:

Wagner Rosário – Ministro da Controladoria-Geral da
União.
29ª Reunião – 17 de junho de 2021
● Pauta: Reunião mensal com o Ministro da Saúde para
debater o Plano Nacional de Imunização e o
cumprimento dos respectivos prazos, bem como as
medidas de combate à pandemia.
Audiência com o Ministro da Saúde:
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Ana Arraes – Presidente do Tribunal de Contas da
União;

30ª Reunião – 21 de junho de 2021
● Pauta: Reunião mensal com o Ministro da Economia
para debater o Plano Nacional de Imunização e o
cumprimento dos respectivos prazos, bem como a
situação fiscal.
Audiência com Ministro da Economia:
Paulo Roberto Nunes Guedes
31ª Reunião – 24 de junho de 2021
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Eduardo Pazuello
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32ª Reunião – 28 de junho de 2021
● Pauta: Deliberação do relatório final da Comissão.
33ª Reunião – 1º de julho de 2021
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● Pauta: Disponibilização do relatório final da Comissão
aos seus membros, para sugestões.
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● Pauta: Divulgação do relatório final da Comissão

