REQUERIMENTO Nº

DE

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do inciso IV e § 7º do art. 154 do Regimento
Interno do Senado Federal, a realização de Sessão de Debates Temáticos, a ser
realizada em data oportuna, a fim de...discutir apresentação do Plano de
Vacinação do Governo Federal e dos Governos Estaduais contra a Covid-19.
Propomos para a sessão a presença dos seguintes convidados:
1. Sr. Eduardo Pazzuelo - Ministro da Saúde
2. Sra. Francieli Fantinato - Coordenadora Nacional do Programa de
Imunização do Ministério da Saúde
3. Sr. Arnaldo Medeiros - Secretário de Vigilância em Saúde da
Anvisa
4. Secretário da ANVISA responsável pela área de Imunização
5. Sr. Dimas Covas - Diretor do Instituto Butantan
6. Sr. Rodrigo Murtinho - Diretor da FIOCRUZ
7. Representantes dos Laboratórios fabricantes das vacinas
8. Sr. Carlos Lula - Presidente do CONASS
9. Sr. Wilames Freire - Presidente do CONASEMS

JUSTIFICAÇÃO
O mundo todo aguarda ansiosamente uma vacina contra o coronavírus
(Covid-19). São cerca de 53 milhões de casos confirmados e mais de 1 milhão de
mortes por Covid-19 em todo o mundo. A esperança está na vacina!
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logísticas dos sistemas de saúde para distribuição das vacinas, informa que a
empresa de logística DHL, em parceria com a consultoria MCkinseu & Company
realizou o estudo Devilering Pandemic Resilience para apontar caminhos para a
superação dos desafios sem precedentes para ofertar uma vacinação global nos
próximos dois anos.
Há uma expectativa em todo o mundo que as vacinações possam iniciar
em breve para grupos prioritários e depois seja oferecida para a população em
geral.
Com proporções continentais nossos desafios aumentam, questões
como o armazenamento, distribuição em condições extrema de temperatura,
embalagem, organização de logística em relação ao tempo de atendimento à
população nas diferentes regiões, algumas com extrema dificuldade de acesso.
Também é preciso planejamento prévio para garantir os insumos necessários
para imunização, como seringas, pois o mundo todo está buscando adquirir esses
insumos.
Os governos precisam começar a definir estratégias e estruturas, em
vez de realizar medidas para quando a crise chegar. Embora nem todas as atividades
possam ser planejadas, um estudo de resposta estratégica pode determinar quais
etapas ao longo de toda a cadeia de abastecimento devem ter um fim específico,
como mecanismos de tomada de decisão e entidades de governança, aponta o
estudo da DHL.
O estudo também observa que a colaboração público-privada e entre
governos é fundamental para uma efetiva resposta da cadeia de suprimentos.
Nesse momento de ineditismo sem precedentes, não é possível
nenhum tipo de conotação política, ideológica ou de competições entre entes da
federação sobre aquisição e distribuição de vacinas.
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Matéria do Estadão de 1º de dezembro último, sobre as dificuldades

Laboratórios: Pfiser, Janssem, Bharat Biotech, Fundo Russo de Investimento Direto
(RDIF) e Moderna sobre premissas necessárias em relação essas vacinas em fase
mais avançada de desenvolvimento.
Várias dúvidas precisam ser esclarecidas, inclusive, já existem ações
no STF, a primeira que obriga que o Governo Federal apresente um plano de
vacinação pelo Governo Federal e a outra que questiona o Presidente da República
de ter desautorizado o ministro da Saúde, em relação a possível compra da vacina
Coronovac.
É necessário que o Congresso Nacional busque sanar essas dúvidas à
população. O Senado Federal e a Câmara dos Deputados como responsáveis pela
fiscalização das ações do Governo Federal precisam, com maior brevidade possível
discutir o assunto e tentar auxiliar na superação dos desafios que se impõem a todos
nós. Para tanto, propomos a realização de Sessão Temática para debater o assunto.
Diante de todo o exposto encareço o apoio dos nobres pares para
aprovação do presente requerimento.
Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2020.

Senador Esperidião Amin
(PP - SC)

Senador Marcelo Castro
(MDB - PI)

Senador Nelsinho Trad
(PSD - MS)

Senador Alessandro Vieira
(CIDADANIA - SE)
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O Ministério da Saúde tem mantido contatos com representantes dos

