COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
REQUERIMENTO N.º
, DE 2019
(Do Senhor Chico D’Angelo)
Requer a realização de audiência pública da Comissão
de Seguridade Social e Família para debater o decreto
9.795/19 que passa o Departamento de DST, Aids e
Hepatites Virais passa a se chamar “Departamento de
doenças

de

Condições

Crônicas

e

Infecções

sexualmente transmissíveis.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 58, 2º, II, da
Constituição Federal, e do art. 24, III e 255, ambos do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, a realização de audiência pública para discutir a
reestruturação feita pelo Ministério da Saúde, através do Decreto nº 9.795/19,
onde o Departamento de DST/Aids e Hepatites Virais passa a se chamar
“Departamento de doenças de Condições Crônicas e Infecções sexualmente
transmissíveis.

Sala das Comissões,

de maio de 2019

JUSTIFICAÇÃO
Tal alteração na estrutura do Ministério da Saúde não se trata apenas de
uma questão de nomenclatura para o Programa Brasileiro de AIDS. É o seu fim.
O governo quando muda a nomenclatura, extingue de maneira inaceitável
um dos programas de AIDS mais importantes do mundo, que foi durante décadas
referência internacional na luta contra a AIDS. O Decreto acaba com uma
experiência democrática de governança de uma epidemia baseada na
participação social e na intersetorialidade. O marco simbólico de se ter uma
estrutura de governo voltada para o enfrentamento da AIDS é o indicativo da
importância que se dá à epidemia. Essa medida não pode passar para a

sociedade o descaso do governo com uma doença que mata cerca de 12 mil
pessoas por ano e que, longe de estar controlada, continua crescendo,
especialmente

nas

populações

pauperizadas

e

estigmatizadas,

já

tradicionalmente excluídas e que com esse ato se tornam mais invisíveis e
desrespeitadas.
A resposta ao HIV construída no Brasil não nasceu do dia pra noite. Ao
contrário, foi conquistada por meio de mais de três décadas de luta diária das
pessoas vivendo e convivendo com o HIV/Aids, população LGBT, negras e
negros, mulheres, pessoas, trans, jovens e ativistas. Para tanto, solicitamos que
sejam convidados para comparecer a essa audiência pública :
Ministério da Saúde;
Anaids (Articulação Nacional de Luta contra a Aids)
RNP+
Cidadãs Positivas
Conselho Nacional de Saúde

Chico D’Angelo
Deputado Federal – PDT/RJ

