COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
REQUERIMENTO N.º

, DE MAIO DE 2014

(Do Senhor Geraldo Thadeu)

Requer a realização de reunião de Audiência
Pública para debater a questão das Hepatites
Virais no Brasil.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos arts. 255 c/c 24,
inciso XIV do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a realização de
reunião de audiência pública para debater:
- O estágio atual das hepatites crônicas no Brasil;
- Tratamento disponível pelo SUS;
- O acesso às novas drogas;
- Estágio atual do Programa de Diagnóstico de Novos Casos.
Sugestão de chamada para a audiência “Brasil alerta às Hepatites”
No intuito de concretizarmos a Audiência sugiro os nomes das
seguintes autoridades a serem convidadas:
1) – Presidente da Frente Parlamentar da Saúde – Deputado Federal
Darcísio Perondi
2) – Diretor do Departamento do Programa DST, Aids e Hepatites
Virais do Ministério da Saúde, Dr. Fábio Mesquita

3) - Coordenador do Grupo Esperança, Jeová Pessin Fragoso (Santos
(SP)
4) - Gastroenterologista – Dr. Hoel Sette Júnior - São Paulo (SP)

JUSTIFICATIVA

Como defensor dos milhões de portadores deste mal, ressalto a
necessidade de darmos continuidade ao debate, ouvindo profissionais que
atuam na área, membros do Ministério da Saúde (Programa DST, Aids e
Hepatites Virais) e de ONGs.
Em julho comemoramos o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites. Esta
casa, que já foi cenário de mobilizações por campanhas de conscientização e
ações pela garantida da qualidade no atendimento aos portadores da doença, a
exemplo de evento realizado em 2009, com testes de detecção da doença,
vacinação, audiências e palestras, pode e deve apoiar as atividades que serão
realizadas em todo o país.
Uma audiência pública em maio é uma excelente forma de continuarmos
os debates e contribuirmos com este tão precioso trabalho por salvar vidas.

Sala das Comissões, em

março de 2014.

Deputado GERALDO THADEU
PSD-MG

