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Com fulcro no artigo 177 do Regimento Interno desta Casa de Lei, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que seja encaminhado Requerimento ao Ilustríssimo Senhor Diretor Presidente da
ANVISA, Antônio BarraTorres, quais são os principais insumos importados para a produção da vacina
contra o COVID-19.

JUSTIFICATIVA

Diante do atual cenário de pandemia decretado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) desde 11 de
março de 2020 em virtude da COVID-19, observa-se a necessidade da aquisição da matéria prima para
produção do imunizante aqui no Brasil contra o Covid-19 a Constituição Federal, em seus arts. 23 e 196, em
que afirma o que segue:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: II cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de
deficiência;
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Considerando que diante de tal cenário mundial a procura pela vacina ou insumos para fabricação é grande
e somos sabedores dos esforços que estão sendo feitos para acelerar a aquisição dos insumos para a
produção aqui no Brasil.
Destarte, requeremos de Vossa Excelência que nos encaminhe de forma clara as informações solicitadas,
devido à importância de tais esclarecimentos, justifico o presente requerimento.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 01 de Fevereiro de 2021
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