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CPI DA COVID-19 

 

 

REQUERIMENTO 

(Do Sr. Senador Alessandro Vieira) 

 
Senhor Presidente, 

 

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 2º, da 

Lei nº 1.579/1952, bem como o art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam submetidas à 

deliberação do Plenário desta Comissão Parlamentar de Inquérito as seguintes requisições de informações à 

Presidência da República:  

1. Descrição e ata da Visita Técnica ao Ministério da Saúde no dia 05 de Janeiro das 16h às 17:40; 

2. Ata da reunião com ministros no dia 06 de Janeiro realizada das 08h às 09:45; 

3. Lista de presença da reunião com ministros do dia 06 de Janeiro realizada das 08h às 09:45; 

4. Ata da reunião com o Ministro Chefe da Casa Civil, Braga Netto e com o Ministro de Estado da Saúde, 

Eduardo Pazuello, no dia 08 de Janeiro realizada das 10h às 10:30; 

5. Ata da reunião com o Sr. Osmar Terra no dia 13 de Janeiro realizada das 11:30 às 12;  

6. Ata da reunião com ministros no dia 15 de Janeiro realizada das 21h às 22h; 

7. Lista de presença da reunião com ministros no dia 15 de Janeiro realizada das 21h às 22h. 

 

JUSTIFICAÇÃO 

 Para que os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito possam ser adequadamente subsidiados, 

faz-se necessária a requisição de todas as informações acima elencadas a serem respondidas pela Presidência 

da República. 

 Ademais, em depoimento à CPI em 20/05/2021, o ex ministro Eduardo Pazuello citou as reuniões com 

o Presidente Jair Bolsonaro como relevantes para a definição da estratégia adotada durante a crise ocorrida na 

cidade de Manaus. Faz-se portanto, necessário, compreender os temas discutidos e as definições encaminhadas 

nestas ocasiões. 

 Roga-se aos nobres pares apoio para aprovação do presente requerimento.  

Sala da Comissão,  

 

Senador ALESSANDRO VIEIRA 

CIDADANIA/SE 


