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(Dos Srs. Alexandre Padilha, Benedita da Silva, Jorge Solla, Rejane Dias, Henrique Fontana,
Padre João e Valmir Assunção)
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA-CSSF

Solicita que seja convocado o Senhor
Embaixador Carlos Alberto Franco França,
Ministro de Relações Exteriores, a fim de
prestar informações sobre o anúncio pela
Conmebol em 31/05/2021 de que o Brasil
sediará a Copa América.

Requeiro nos termos do artigo 50, caput, e 58 § 2°, III, da Constituição Federal,
combinado com o inciso IV do art. 24 e as alíneas “a” e “c” do inciso XVII, do artigo 32 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, seja convocado o Ministro de Estado de
Relações Exteriores, Embaixador Carlos Alberto Franco França, a comparecer a esta
Comissão, a fim de prestar informações sobre o anúncio pela Conmebol em 31/05/2021
de que o Brasil sediará a Copa América.

JUSTIFICATIVA
Em meio a pandemia de coronavírus que já ceifou mais de 462 mil mortes no país
e com o prenúncio da chegada de uma terceira onda da pandemia, fomos surpreendidos, hoje,
dia 31 de março de 2021, com a divulgação por vários veículos de imprensa que a Copa
América será realizada no Brasil. O anúncio foi feito pela Conmebol que ainda agradeceu ao
presidente Jair Bolsonaro.
De acordo com informações do site Uol1, a Copa América, inicialmente, seria
dividida entre Colômbia e Argentina, entretanto, no último dia 20 de maio, a Colômbia pediu
Conmebol decidiu excluir o país. Já a Argentina anunciou ontem, dia 30 de maio, que a
realização do evento em seu país estaria prejudicada em decorrência do agravamento da
pandemia da covid-19.

1 https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/2021/05/31/copa-americabrasil-conmebol.htm
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Alexandre Padilha e outros
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adiamento da competição em razão do período de instabilidade que passa o país, mas a

Brasileira de Futebol. A CBF, por sua vez, pediu, também na manhã desta segunda,
autorização do Governo Federal, que foi concedida.
Diante, portanto, dessa grave decisão em um momento que o país enfrenta a
lotação de leitos de UTI, mais de 1800 mortes diárias pela COVID-19, a vacinação de apenas
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segunda-feira, 31/05/2021. O pedido inicial foi feito pela Conmebol à Confederação
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O UOL Esporte apurou que o Brasil sequer estava em pauta até a manhã desta

cerca de 20% da população e, ainda, a chegada da variante indiana no país, é inconcebível
que o governo brasileiro se coloque a disposição desse evento que promoverá aglomeração
em massa e disseminação do vírus.
Ante o exposto, urge a adoção de medidas firmes para proceder a convocação
do Ministro de Relações Exteriores a fim de prestar os devidos esclarecimentos sobre o
tema objeto deste requerimento.
Sala das Comissões, em 31 de maio de 2021.
Deputado ALEXANDRE PADILHA (PT/SP)

Deputado JORGE SOLLA (PT/BA)

Deputada REJANE DIAS (PT/PI)

Deputada HENRIQUE FONTANA (PT/RS)

Deputado PADRE JOÃO (PT/MG)

Deputado VALMIR ASSUNÇÃO (PT/BA)
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Deputada BENEDITA DA SILVA (PT/RJ)

Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Alexandre Padilha e outros
Para verificar as assinaturas, acesse https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD215797053800

2

(Do Sr. Alexandre Padilha )

Solicita que seja convocado o
Senhor Embaixador Carlos Alberto Franco
França, Ministro de Relações Exteriores, a
fim de prestar informações sobre o anúncio
pela Conmebol em 31/05/2021 de que o
Brasil sediará a Copa América.

Assinaram eletronicamente o documento CD215797053800, nesta ordem:
1 Dep. Alexandre Padilha (PT/SP)
2 Dep. Henrique Fontana (PT/RS)
3 Dep. Padre João (PT/MG)
4 Dep. Benedita da Silva (PT/RJ)
5 Dep. Rejane Dias (PT/PI)
6 Dep. Valmir Assunção (PT/BA)
7 Dep. Jorge Solla (PT/BA)
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