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Com fulcro no artigo 177, caput e art. 183, VIII, do Regimento Interno desta Casa de Lei, requeiro à Mesa
Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que seja encaminhado Requerimento ao Excelentíssimo Senhor,
Mauro Mendes Ferreira, Governador do Estado de Mato Grosso, c/c ao Excelentíssimo Senhor, Gilberto
Figueiredo, Secretário de Estado de Saúde, pedido de informações consubstanciadas referentes à política
a ser adotada pelo governo do Estado para a aquisição da vacina, bem como do plano para a efetiva
vacinação da população contra a covid-19 em Mato Grosso.

JUSTIFICATIVA

De início, cabe destacar que o Ministério da Saúde (MS), por meio da Coordenação Geral do Programa
Nacional de Imunizações (CGPNI) e do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis (DEIDT) da
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), apresentou no dia 16/12/2020 o Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, como medida adicional de resposta ao enfrentamento da
doença, tida como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), mediante ações de
vacinação nos três níveis de gestão.
As diretrizes definidas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 visam apoiar
as Unidades Federativas (UF) e municípios no planejamento e operacionalização da vacinação contra a
doença. O êxito dessa ação será possível mediante o envolvimento das três esferas de gestão em esforços
coordenados no Sistema Único de Saúde (SUS), mobilização e adesão da população à vacinação.
Assim, cabe também ao Executivo Estadual estabelecer ações e estratégias para a operacionalização da
vacinação contra a Covid-19 no Estado de Mato Grosso, através do Plano Estadual de Vacinação contra a
Covid-19.
Por isso, requeiro ao governo do estado informações referentes ao plano para a efetiva vacinação da
população contra a Covid-19 em Mato Grosso, bem como a política a ser adotada pelo governo do Estado
para a aquisição da vacina. Detalhamento dos grupos prioritários, eixos estratégicos do plano operacional,
expectativas de prazos, investimento na rede de frio para armazenamento das doses, processos de
aquisição de agulhas e seringas para atender a demanda e as fases da vacinação dos grupos prioritários.
Posto isto, como Parlamentar e Presidente da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social desta
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Augusta Casa de Leis, não poderia deixar de inteirar-me acerca do referido plano, assim, conto com o apoio
dos Nobres Deputados para aprovação do presente Requerimento.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Janeiro de 2021

Dr. Eugênio
Deputado Estadual
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