
 

 

 

 

OFÍCIO Nº 13/2021 Brasília, 28 de janeiro de 2021. 
 

 

 

A Sua Excelência o Senhor 

Presidente Jair Bolsonaro 

Presidência da República 

Brasília - DF 
 

 

 

Assunto: Aquisição de IFAs. Compra firme das vacinas produzidas pelo Instituto 

Butantan. Cronograma de entrega de vacinas contra Covid-19. Orçamento da Saúde. 
 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

 

Ao cumprimentá-lo cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de 

salientar a importância para o País da aquisição dos Insumos Farmacêuticos Ativos - IFAs 

previstos em contrato e necessários à produção de 100 milhões de doses da vacina 

CoronaVac, desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan, bem como à produção 

de 100 milhões de doses vacina da Oxford/AstraZeneca, desenvolvida em parceria com a 

Fundação Oswaldo Cruz, totalizando 200 milhões de doses, as quais seriam essenciais 

para vacinação de aproximadamente metade da população brasileira. 

 

A esse respeito, solicito ao Governo Federal celebração de contrato de 

compra firme do total de vacinas produzidas pelo Instituto Butantan, assim como o 

estabelecimento de acordo visando à apresentação do cronograma para a entrega das 

próximas doses, o que possibilitaria aos estados e municípios maior capacidade de 

planejamento na vacinação.  

 

Caso não seja possível confirmar a aquisição federal dos referidos 

imunizantes, pleiteio que seja viabilizada a opção de compra por parte dos estados 

brasileiros, conforme anteriormente aventado.  

 

Ademais, no tocante à remessa de 3,2 milhões de doses da vacina 

CoronaVac, prevista para ocorrer no próximo dia 3 de fevereiro, solicito a Vossa 

Excelência a apresentação de cronograma de entregas a partir do próprio dia 3, e, sendo 

possível, pleiteio que as referidas entregas sejam concluídas nas 27 unidades da federação 

até o próximo dia 7 de fevereiro. 

 

Além disso, solicito autorização do Ministério da Saúde para utilização das 

vacinas que, já disponibilizadas, se encontram reservadas para a segunda dose, a fim de 

ampliar as condições de atender toda a demanda programada para o público prioritário. 



 

Outrossim, manifesto preocupação quanto às dificuldades financeiras 

enfrentadas pelo Ministério da Saúde, cujo orçamento atual sofreu redução de R$ 43 

bilhões em relação ao ano de 2020. Nesse sentido, solicito manter a proporção de receitas 

correspondentes ao exercício de 2019, de forma a assegurar recursos necessários para que 

os Entes Federados possam arcar com despesas próprias no enfrentamento dessa crise 

sanitária. 

 

A medida justifica-se, especialmente, devido ao contínuo aumento de 

despesas relativas a internações de pacientes com Covid-19, medicamentos e insumos 

diversos utilizados no combate à atual pandemia. 

 

Ao reiterar a disposição dos Governadores dos Entes subnacionais em 

continuar colaborando para a superação dos efeitos decorrentes da atual pandemia, renovo 

protestos de elevada consideração e apreço.  

 

 

Atenciosamente,  

 

 

 

 

WELLINGTON DIAS 

Governador do Estado do Piauí 

Coordenador da temática Estratégia para vacina contra Covid-19 

Fórum Nacional de Governadores 


