Senhor relator

REQUERIMENTO Nº

DE

- CTCOVID19

Requer que sejam prestadas, pelo
Senhor Ministro de Estado da Saúde,
Eduardo Pazuello, esclarecimentos sobre
a morosidade na vacinação de idosos em
algumas regiões do Brasil.
Senhor Relator, senador Wellington Fagundes,
Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal e do
art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam prestadas, pelo
Senhor Ministro de Estado da Saúde, Eduardo Pazuello, esclarecimentos sobre a
morosidade na vacinação de idosos em algumas regiões do Brasil.
Nesses termos, requisita-se:
1. Sejam esclarecidas as formas de aplicação das vacinas, por faixa
etária;
2. Sejam apresentados os mecanismos de cobrança de cumprimento
de metas por parte dos Estados;
3. Sejam apresentadas providências para impor celeridade na
vacinação dos idosos;

JUSTIFICAÇÃO
O ministério da Saúde definiu em 2020 como estratégia primordial
para o combate à pandemia do Covid 19, iniciar a vacinação pela população mais
idosa. Embora tenha sido feita a distribuição das vacinas em tempo e em número
previstos, há uma discrepância entre as metas estaduais e municipais de vacinação
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vacinação entre diferentes entes da federação. O estado do Piauí, por exemplo,
está entre os últimos. Dos mais de três milhões de piauienses que devem tomar
a vacina, somente 81.187 tinham recebido a primeira dose; e 22.687, a segunda
dose, de acordo com o último levantamento feito em 03 de março de 2021 pelo
projeto CoronavirusBrBot. Centenas de idosos, muitos com mais de 90 anos, tem
enfrentado longas filas e perigosas aglomerações no intuito de obter a tão desejada
imunização. É necessário evidenciar onde está a falha por parte do entes públicos
na gestão dos recursos, caros e escassos, para toda a população brasileira, que são
as vacinas.
Sala das Comissões, 8 de março de 2021.

Senador Ciro Nogueira
(PP - PI)
membro titular
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dessa faixa etária. Entende-se que há uma falta de padronização dos critérios de

