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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº          , DE 2021 

(Da Sra. FERNANDA MELCHIONNA) 

Requer do Ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, informações sobre o Plano 
Nacional de Operacionalização da Vacinação 
contra a COVID-19 nas comunidades 
quilombolas. 

Senhor Presidente, 

Requeiro a V. Exª., com base no art. 50 da Constituição Federal, e na forma dos 
arts. 115 e 116 do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. 
Ministro, no sentido de prestar as seguintes informações a esta Casa: 

a) O Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 nas 

comunidades quilombolas, construído por determinação do STF no âmbito da 

ADPF nº 742, estimou inicialmente esta população em 1.133.106 pessoas. 

Não obstante, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades 

Negras e Rurais Quilombolas (Conaq) calcula que este número chegue a 16 

milhões de indivíduos, uma vez que existem 3.500 quilombos certificados no 
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país, e mais de 2.000 que aguardam certificação e demarcação. O Plano 

Nacional de Operacionalização foi alterado para operar essa correção? Se sim, 

quando a correção foi realizada? Gentileza enviar cópia integral do ato 

administrativo que corrigiu a distorção.  

b) Até o momento, quantos indivíduos residentes em quilombos – titulados e 

demarcados ou em processo de titulação e demarcação – receberam ao menos 

uma dose da vacina contra a COVID-19? Quantos receberam duas doses ou 

vacina de dose única? Quantos já receberam a terceira dose (dose de reforço)? 

Quando este Ministério estima que toda a população quilombola do país se 

encontrará completamente imunizada? 

c) Parte central da logística e operacionalização da imunização da população 

quilombola foi repassada para os municípios onde os territórios estão 

localizados. No entanto, presume-se que haja, neste Ministério, ações de 

fiscalização, seja para impedir que haja desvio das doses destinadas, seja para 

garantir que o esquema vacinal seja completado dentro da janela temporal  

adequada. Nesse sentido, quais ações de acompanhamento, coleta de dados e 

fiscalização da operacionalização estão sendo efetivadas por este Ministério? 

d) Este ministério realizou alguma campanha de comunicação voltada 

especificamente para as comunidades quilombolas, com o objetivo de 

informar sobre a disponibilidade das vacinas, locais de vacinação, janela 
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temporal adequada entre as vacinas e importância de adesão à campanha de 

imunização contra a COVID-19 e disponibilização da dose de reforço? 

JUSTIFICATIVA 

Os desafios do cuidado à saúde quilombola, delimitados pelo respeito à 

autodeterminação dessas comunidades, são conhecidos. Exatamente por existirem tais desafios, é 

fundamental que o poder público, em todas as esferas, conceba e opere ações voltadas 

especificamente para essas comunidades. Com a emergência sanitária decorrente da pandemia da 

COVID-19 não é diferente. É sabido que o Plano Nacional de Imunizações não incluiu 

originalmente as comunidades quilombolas dentre as suas prioridades, o que só aconteceu após o 

ajuizamento da ADPF 742, de iniciativa da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades 

Negras e Rurais Quilombolas (Conaq), além de cinco partidos políticos, entre eles o Partido 

Socialismo e Liberdade (PSOL).  

A ADPF foi parcialmente vitoriosa, e o STF determinou que este Ministério 

formulasse “plano nacional de enfrentamento da pandemia covid-19 no que concerne à população 

quilombola, versando providências e protocolos sanitários voltados a assegurar a eficácia da 

vacinação na fase prioritária, com a participação de representantes da Coordenação Nacional de 

Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas – Conaq”; que constituísse “grupo de 

trabalho interdisciplinar e paritário, com a finalidade de debater, aprovar e monitorar a execução 

do Plano, dele participando integrantes, pelo menos, do Ministério da Saúde, Ministério da Mulher, 

da Família e dos Direitos Humanos, Fundação Cultural Palmares, Defensoria Pública da União, 
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Ministério Público Federal, Conselho Nacional de Direitos Humanos, Associação Brasileira de 

Saúde Coletiva e representantes das comunidades quilombolas a serem indicadas pela 

Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas”; que 

providenciasse a “inclusão, no registro dos casos de covid-19, do quesito raça/cor/etnia, 

asseguradas a notificação compulsória dos confirmados e ampla e periódica publicidade”; e que 

restabelecesse “o conteúdo das plataformas públicas de acesso à informação http://

monitoramento.seppir.gov.br/ e https://www.gov.br/mdh/pt-br/comunidadestradicionais/programa-

brasil-quilombola, abstendo-se de proceder à exclusão de dados públicos relativos à população”.  

Não obstante, têm chegado ao nosso mandato relatos de falhas graves na 

execução e fiscalização da operacionalização da vacinação dessas comunidades, o que nos causa 

imensa preocupação. Fazemos, por essas razões, a presente solicitação de informações.  

Atenciosamente, 

FERNANDA MELCHIONNA 

PSOL- RS 
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