
 

 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

REQUERIMENTO N°        , DE 2020 

(Dos Srs. Rogério Correia, Alexandre Padilha e Jorge Solla) 

  

Requer a convocação do Ministro da Defesa, 

Sr. Fernando Azevedo e Silva, a fim de prestar 

esclarecimentos sobre a produção de 

Cloroquina nos laboratórios das Forças 

Armadas. 

                      

   

Senhor Presidente, 

  

Requeiro novamente a Vossa Excelência, nos termos do artigo 50 da 

Constituição Federal e na forma do art. 219, § 1°, do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados, que, após ouvido o plenário da Comissão, a convocação do Ministro da 

Defesa, Senhor Fernando Azevedo e Silva, a comparecer a esta Comissão, a fim de 

prestar esclarecimentos sobre a produção da Cloroquina nos laboratórios das Forças 

Armadas. 

 

JUSTIFICAÇÃO 

 

A utilização da cloroquina no tratamento de pacientes contaminados pelo 

novo coronavírus ainda não foi comprovada cientificamente e segue não sendo 

recomendada pela Organização Mundial da Saúde.  
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Nesse sentido, apresentamos nessa Comissão Externa de Enfrentamento à 

COVID-19 requerimento de convocação ao Ministro da Defesa para prestar 

esclarecimentos da produção da cloroquina nos laboratórios das Forças Armadas. 

O requerimento em questão foi transformado no ofício nº 176-a/20-Pres 

direcionado ao Diretor do Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército (LQFEx), 

que o recebeu no dia 23 de junho de 2020 e, apesar do prazo de 10 dias concedido, até 

o presente momento se encontra sem resposta. 

Nossas preocupações só aumentam diante do silêncio dos responsáveis pela 

produção da cloroquina nos laboratórios das Forças Armadas e considerando as 

manifestações públicas de diversas autoridades nacionais e internacionais das 

responsabilidades e consequências do Governo Federal e em especial do Ministério da 

Defesa. 

Ao insistir na produção da cloroquina em larga escala o governo ultrapassa 

qualquer razoabilidade de gestão pública por despender assim significativos recursos 

em uma ação sem retorno comprovado. Reforçamos que é urgente o comparecimento 

do Ministro da Defesa na Câmara dos Deputados para responder às seguintes 

questões: 

 1. Quais são os laboratórios das Forças Armadas que estão produzindo a 

Cloroquina? 

2.    Desde quando estão produzindo o medicamento? 

3.    Qual o volume de comprimidos de cloroquina já produzidos? 

4.    Quais parâmetros científicos foram utilizados para determinar a 

produção da cloroquina nesses laboratórios? 

5. Qual montante de recursos financeiros empenhados até o momento 

nessa produção? 
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6.    Quais recursos humanos foram empenhados? 

7.    Quem são os fornecedores da matéria prima? 

8.    Quanto já foi gasto com cada fornecedor? 

9.    Como está sendo a distribuição do medicamento? 

10.  Quais municípios e hospitais já receberam a cloroquina? 

 

  Sala da Comissão, 15 de julho de 2020. 

  

Deputado ROGÉRIO CORREIA 

PT/MG 

  

Deputado ALEXANDRE PADILHA 

PT/SP 

  

Deputado JORGE SOLLA 

PT/BA 


