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COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS AÇÕES 

PREVENTIVAS AO CORONAVÍRUS NO BRASIL 

 

 

REQUERIMENTO Nº                DE 2020. 

(Do Sr. Deputado Alexandre Padilha) 

 

Requer a realização de Seminário 

Estadual, em parceria com a 

Assembleia Legislativa do Estado de  

São Paulo, para promover o debate 

sobre formas de prevenção e 

enfrentamento do Coronavírus. 

 

 

 Senhor Presidente, 

 

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do Art. 117, Inciso I, do 

RICD e ouvido o Plenário desta Comissão, a realização de seminário estadual em 

parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para promover o debate 

sobre formas de prevenção e enfrentamento do coronavírus com a participação da 

sociedade civil, parlamentares, especialistas, trabalhadores da área da saúde e gestores. 

Convidar também, a Dra. Ester Sabino, diretora do Instituto de Medicina Tropical 

(IMT) da USP, e a Dra. Jaqueline Goes de Jesus, pós-doutoranda na Faculdade de 

Medicina da USP e bolsista a agência de fomento Fapesp (pesquisadoras brasileiras que 

sequenciaram o genoma do coronavírus em apenas dois dias). 

 

 

JUSTIFICAÇÃO 

 

No final de 2019, a China se deparou com a epidemia do Corona vírus – 

COVID-19, que somou, até o momento, cerca de 2.800 mortos e 78.000 casos 

confirmados no país.  Após o aumento repentino de casos na Itália, Coreia do Sul e no 

Irã nos últimos dias, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto do Covid-19 

emergência de saúde pública de âmbito internacional e alertou para uma eventual 

pandemia. No Brasil, o primeiro caso o primeiro caso de infecção por coronavírus foi 

confirmado no dia 26 de fevereiro de 2020.   
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Nesse contexto, faz-se necessário destacar que o Brasil construiu ao 

longo de décadas um sistema público de saúde que, apesar dos constantes ataques do 

atual governo, tem estruturas de vigilância, acompanhamento e monitoramento robustas 

e eficientes com todas as condições de atuar no alerta e atendimento necessário à 

população, entretanto, é preciso garantir as condições de trabalho e as informações 

adequadas a essa grande rede de vigilância para que o SUS possa atuar de forma 

articulada na totalidade do território nacional. 

Nesse sentido, a partir do conhecimento já adquirido sobre o 

coronavírus, é preciso que o Brasil se antecipe a um possível surto no país e realize 

todas as medidas preventivas junto à população e profissionais de saúde para bloquear a 

transmissão, evitando contágios e, sobretudo, impedir a disseminação de preconceitos 

que pode gerar intolerância e desinformação à população.  

Assim, propomos a realização de Audiência Pública a ser realizada na 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo com a participação de parlamentares, 

gestores, profissionais de saúde, especialistas e controle social no sentido de se debater 

medidas de prevenção, conscientização e meios de evitar a disseminação da doença no 

estado e país. 

Ante o exposto, solicitamos o apoio dos nobres pares para a aprovação 

do presente requerimento. 

 

Sala da Comissão, em,         de março   de 2020. 

 

 

 

Alexandre Padilha 

Deputado Federal – PT/SP  


