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Com fulcro no Art. 28 da Constituição Estadual, e no Art. 183, VIII, do Regimento Interno da ALMT,
apresento Requerimento de Informação para ser enviado à Secretaria de Estado de Saúde – SES,
solicitando informações acerca da elaboração de um Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19 no
Estado de Mato Grosso, em especial quanto aos seguintes pontos:

a) O Estado de Mato Grosso, por meio de sua Secretaria de Estado de Saúde, já tem organizada a logística
necessária para distribuição interna e armazenamento das vacinas contra a covid-19 que serão
disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, de acordo com as diretrizes do plano nacional de imunização?

b) Há uma cadeia de frio (câmaras frias e freezers) devidamente estruturada e em número suficiente para o
devido armazenamento das vacinas em nosso Estado, em especial para a primeira etapa de imunização dos
grupos prioritários?

c) Os insumos necessários para aplicação das vacinas (seringa e agulhas) já foram adquiridos e se
encontram disponíveis para a imunização em nosso Estado, em especial para a primeira etapa de
imunização dos grupos prioritários?

JUSTIFICATIVA

Nas últimas semanas, o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância Sanitária, publicou e
encaminhou às Secretarias Estaduais de Saúde o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a
COVID-19, que trata das diretrizes para apoiar as ações nas unidades federadas.

Segundo o documento, o Ministério da Saúde disponibilizará, a partir da liberação pela Anvisa, vacinas
covid-19 na rede de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS), para grupos prioritários e de maior risco
de adoecer e morrer devido as complicações da doença.

As diretrizes do plano nacional devem vir acompanhadas de um planejamento participativo dos programas
estaduais de imunização de todas as unidades federadas, com articulação direta com as Secretarias
Estaduais de Saúde para que a campanha de vacinação e imunização consiga êxito.

É fundamental, portanto, que os Estados da federação organizem a logística necessária para a
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vacinação em massa, adequando a estrutura de rede de frio para armazenagem e distribuição das doses,
além da aquisição de seringas e agulhas para aplicação dos imunobiológicos.

Desta forma, diante da proximidade do início do plano nacional de vacinação contra a covid-19, que exigirá o
apoio e o esforço de todos as Unidades Federadas para êxito dessa campanha, apresento Requerimento de
Informação para ser enviado à Secretaria de Estado de Saúde – SES, solicitando informações acerca da
elaboração de um Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19 no Estado de Mato Grosso, em especial
quanto aos seguintes pontos: 

a) O Estado de Mato Grosso, por meio de sua Secretaria de Estado de Saúde, já tem organizada a logística
necessária para distribuição interna e armazenamento das vacinas contra a covid-19 que serão
disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, de acordo com as diretrizes do plano nacional de imunização? 

b) Há uma cadeia de frio (câmaras frias e freezers) devidamente estruturada e em número suficiente para o
devido armazenamento das vacinas em nosso Estado, em especial para a primeira etapa de imunização dos
grupos prioritários? 

c) Os insumos necessários para aplicação das vacinas (seringa e agulhas) já foram adquiridos e se
encontram disponíveis para a imunização em nosso Estado, em especial para a primeira etapa de
imunização dos grupos prioritários?

 

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

 

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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