CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete do Deputado Chico Vigilante - Gab 09

REQUERIMENTO Nº , DE 2021
(Autoria: Deputado Chico Vigilante)
Requer o encaminhamento de solicitação
de informações à Secretaria de Estado de
Saúde do Distrito Federal.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal:
Requeiro, nos termos do artigo 40 do Regimento interno da Câmara Legislativa do Distrito
Federal, que sejam solicitadas à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informações referentes
ao programa de vacinação contra a COVID-19 no Distrito Federal, de acordo com:
1) O que motivou do Distrito Federal ter iniciado o programa de vacinação como a unidade da
federação que mais vacinava em todo Brasil e, atualmente, está ter caído para o décimo sexto lugar no
ranking?
2) Quantas doses de vacina já chegaram ao Distrito Federal?
3) Quantas vacinas foram aplicadas como primeira dose?
4) Quantas vacinas foram aplicadas como segunda dose?
5) Qual a quantidade e porcentagem de vacinas reservadas para a segunda dose?
6) Existe a possibilidade de faltar a segunda dose da vacina para a população do Distrito Federal?
7) Quais os critérios para alteração da faixa etária no programa de vacinação?
8) Qual a justificativa para o programa de vacinação permanecer inerte diante da baixa procura
de doses da atual faixa etária?
9) Qual o motivo do ritmo de vacinação no Distrito Federal ser moroso e aquém dos demais
estados Brasileiros?

JUSTIFICAÇÃO
Atualmente o Distrito Federal está na décima sexta posição no ranking de vacinação contra a
COVID-19 no Brasil.
O que causa espanto é que o Distrito Federal já ocupou por semanas a primeira posição no
referido ranking e agora teve uma queda drástica de colocação. Esclareço que não se trata de uma
competição ou busca por melhor posição, e sim de vidas, uma vez que a vacina é o único tratamento com
eficácia comprovada no combate ao vírus.
O Distrito Federal, assustadoramente, tem, agora sim em primeiro lugar, a maior média móvel de
mortes em todo o Brasil. Diariamente perdemos dezenas e por vezes centenas de vidas para o coronavírus.
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É tenebroso vivenciar a falta de evolução do programa de vacinação do Distrito Federal, o que
nos dá margem para acreditar que não há tratativas efetivas do GDF na busca por mais doses para a nossa
população. Somado a isso, temos o caos na saúde pública e privada devido a falta de leitos para pacientes
acometidos pelo vírus e uma fila crescente na espera por tratamento digno. Assim, a busca por vacinas
deveria ser tratada com a prioridade e seriedade requerida pela atual situação da Pandemia.
Pelo exposto, as informações pleiteadas destinam-se a subsidiar o exercício da função de
fiscalização e controle parlamentar, previsto na Lei Orgânica do Distrito Federal em seu artigo 60, inciso
XXXIII, e no Regimento Interno desta Casa no artigo 145, inciso XIX.
Sala das Sessões em, 15 de abril de 2021.
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