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Senhor Presidente,
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REQUERIMENTO Nº

Requeremos, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal e dos
arts. 74, III, e 145 do Regimento Interno do Senado Federal, a constituição de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito composta de 11 (onze) membros titulares e
7 (sete) membros suplentes, para, no prazo de 90 (noventa) dias, com limite de

agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os
pacientes internados.

JUSTIFICAÇÃO
O Governo Federal tem, sistematicamente, violado os direitos
fundamentais básicos de toda a população brasileira à vida e à saúde. A Constituição
Federal dispensou tratamento privilegiado ao direito à saúde. Além de se tratar
de verdadeiro direito fundamental social, também se trata de um dever comum
atribuído à União, aos Estados e aos Municípios (art. 23, II; e art. 30, VII), inclusive,
quanto àqueles, como competência legislativa concorrente (art. 24, XII). Em outras
palavras, cuidar da saúde é uma competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
Ocupando o segundo lugar mundial em número de mortos pela
Covid-19, com mais de 207 mil óbitos, o Brasil tem dado péssimo exemplo
quanto ao controle da pandemia. De modo irresponsável, o Governo Federal
sistematicamente deixou de seguir as orientações científicas de autoridades
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Federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no
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despesas de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), apurar as ações e omissões do Governo

Presidente Bolsonaro demitiu até mesmo dois Ministros da Saúde, Luiz Henrique
Mandetta e Nelson Teich, pelo fato de não seguirem as suas crenças e quimeras na
condução de políticas públicas de saúde.
Já no início da pandemia da Covid-19, o Governo Federal tentou
impedir que os entes federados pudessem tomar medidas para diminuir o ritmo
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sanitárias de caráter mundial, incluindo a Organização Mundial de Saúde. O

de propagação do vírus, como o isolamento social, o uso de máscaras e álcool em
gel. Após decisão do Supremo Tribunal Federal garantir a autonomia dos entes
e reafirmar que o cuidado com a saúde é uma competência comum, o Governo
tratamentos sem nenhuma evidência científica, além de atrapalhar os esforços dos
prefeitos e governadores.
Enquanto cientistas do Brasil e do mundo se dedicaram na busca
por vacinas que nos ajudassem a superar a Covid-19 e a, finalmente, retomar
a vida econômica e social, mais uma vez o Governo Federal optou por ser
um obstáculo. Primeiro procuraram desacreditar e retardar, por pura disputa
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Bolsonaro parece ter optado por lavar as mãos e se omitir, incentivando até mesmo

por uma empresa chinesa em parceria com o Instituto Butantan. Depois, quando
dezenas de países já tinham adquirido vacinas e preparado Planos de Vacinação, o
Ministério da Saúde não havia nem assegurado um estoque adequado de agulhas e
seringas, muito menos de vacinas. Foi preciso mais uma vez a intervenção do STF
para obrigar o Governo a elaborar um Plano de Vacinação Nacional e impedir que
preconceitos ideológicos ou disputas políticas se sobrepusessem ao dever de salvar
vidas.
Mais de 32 milhões de pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19
mundo afora em pelo menos 52 países. Cinco vacinas diferentes estão sendo
usadas nessas campanhas: a desenvolvida por Pfizer e BioNTech, a da Moderna, a
elaborada por Universidade de Oxford/AstraZeneca, a Sputnik V e a da Sinovac.
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ideológica e política, a vacina CoronaVac simplesmente porque ela foi desenvolvida

Enquanto isso, mais de mil brasileiros morrem diariamente da doença e da ausência
de leitos de UTI, medicamentos e insumos básicos, como oxigênio.
Atualmente, Manaus vem enfrentando a repetição do caos instalado
no sistema público de saúde de 2020, com centenas de mortes pela Covid-19.
Notícias dos principais veículos de comunicação escancaram cenas de terror, com
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O Brasil, até a metade de janeiro, ainda não iniciou a sua campanha de vacinação.

doentes morrendo por falta de condições mínimas para o correto tratamento.
Há falta de itens essenciais para a sobrevivência desses indivíduos, chegando
ao cúmulo de se deixar acabar as reservas de oxigênio medicinal de hospitais,
capital do Amazonas.
Manaus é uma cidade que vivenciou caos semelhante no passado
recente. O Governo Federal não teve condições de se preparar com a devida
antecedência para que esse cenário não se repetisse, evitando mortes de diversos
manauaras? Outros estados e cidades caminham para o mesmo destino? Esse fato,
juntamente com os vários outros, necessita de ampla investigação por parte do
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resultando na morte de diversos pacientes nas primeiras semanas de janeiro na

desse verdadeiro descontrole pandêmico que está promovendo um genocídio em
nosso País. Demonstrando falta de respeito pelos profissionais locais de saúde, o
Presidente Bolsonaro ainda afirmou que Manaus estaria o caos porque lá não se
fazia o tratamento precoce.
É preciso analisar com urgência a grave omissão do Governo Federal,
que foi alertado de que faltaria oxigênio nos hospitais de Manaus quatro dias antes
da crise, mas nada fez para prevenir o colapso do SUS. O próprio procurador da
República no Amazonas, Igor da Silva Spindola, classificou a crise como “falta de
coordenação” do governo Bolsonaro e de militares que atuam no ministério, que
desconhecem o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS).
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Parlamento. A sociedade precisa tomar conhecimento das reais razões por trás

de 2021, as omissões e ações erráticas do Governo Federal não podem mais passar
incólumes ao devido controle do Poder Legislativo. Dessa forma, peço o apoio dos
pares para a instalação urgente de uma Comissão Parlamentar de Inquérito.
Sala das Sessões, 15 de janeiro de 2021.
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Com o recrudescimento da Covid-19 em dezembro de 2020 e janeiro

Assinatura
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Nome do Senador
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Senador Randolfe Rodrigues
(REDE - AP)
Líder da REDE Sustentabilidade

Página: 5/5 15/01/2021 22:22:21

Assinatura
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Nome do Senador
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Requeremos, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal e dos arts. 74, III, e 145 do Regimento Interno do
Senado Federal, a constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito composta de 11 (onze) membros titulares
e 7 (sete) membros suplentes, para, no prazo de 90 (noventa) dias, com limite de despesas de R$ 90.000,00 (noventa
mil reais), apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento...

