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À Exma. Sr. a 

Carmelina Maria Mendes de Moura 
Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Piauí 
Teresina—PI 

Teresina/PI, 22 de janeiro de 2021 

Assunto: Solicitação de acompanhamento e fiscalização na aplicação da vacina 
contra a Covid-19 no Estado do Piauí. 

Senhora Procuradora-Geral, 

Ao tempo em que a cumprimentamos, vimos compartilhar a preocupação da 
Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Piauí -  acerca da fiscalização na aplicação 
da vacina contra a Covid-19 no Piauí, considerando a quantidade irrisória de doses da 
vacina que, segundo os dados divulgados pelo Governo do Estado, inicialmente, a meta 
é vacinar 1.113.329 pessoas dos grupos prioritários. 

Conforme o Plano Operacional de Estratégia elaborado pelo Estado do 
Piauí, os grupos prioritários são distribuídos em 4 (quatro) fases composta por pessoas 
que possuem maior risco de desenvolverem complicações e óbitos pela doença. A 
primeira fase da vacinação será aplicada aos trabalhadores da saúde, pessoas de 80 anos 
ou mais, pessoas de 75 a 79 anos, povo e comunidade ribeirinha e quilombolas, 
população indígena em terras indígenas demarcadas e pessoas com deficiência prevista 
na Lei 7.476 de 18 de janeiro de 2021. 

Embora o cenário de imunização seja animador, precisamos nos preocupar 
com a fiscalização na aplicação das vacinas para que não haja desvio e consequente 
imunização de pessoas que não estão nos grupos prioritários. 

Dessa forma, considerando as fases dos grupos prioritários e o grupo geral 
restante, é necessário efetivo acompanhamento e fiscalização, tendo em vista a 
quantidade íntima de doses para atender toda sociedade piauiense. 

Assim, solicitamos a V. Ex.a  o acompanhamento e fiscalização da vacina 
contra a Covid-19 em todo o Estado, a fim de garantir o cumprimento, inicialmente, da 
imunização dos grupos prioritários para que possamos alcançar o objetivo de redução de 
morbidade, mortalidade e transmissão da doença no Estado do Piauí. 

Certos de que V. Exa. dispensará a especial atenção que a matéria requer, 
manifestamos expressões de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

Celso Barro Coelho Neto 
Presidente/ia OAB Piaui 
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