REQUERIMENTO n°

, de

de 2020

(Da Sra. CARMEN ZANOTTO )

Requer a inclusão de convidados na
Audiência Pública com os especialistas para
debater sobre as ações preventivas e tomadas
de decisão do poder público para combater a
disseminação do Corona vírus no Brasil.

Senhor Coordenador,

Requeiro, nos termos regimentais, a inclusão dos convidados listados abaixo na
Audiência Pública, aprovada no âmbito desta Comissão, que será realizada no dia 18 de
março com vistas a ouvir os especialistas quanto as ações preventivas e tomadas de
decisão do poder público para combater a disseminação do Corona vírus no Brasil.
Sugerimos a inclusão destes convidados para a audiência pública com os
especialistas:


Sr. Marcus Vinicius Quito - Assessor técnico do ministério da saúde



Dra. Ho Yeh Li - Médica coordenadora da UTI-Infectologia do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina FMUSP



Dra. Socorro Gross - Representante da OPAS/OMS no Brasil

JUSTIFICAÇÃO
Com o aparecimento dos casos de doença respiratória causada pelo
coronavírus na China, o governo brasileiro vem adotando medidas de orientação e para um
possível atendimento de casos suspeitos no país.
O coronavírus é de uma família de vírus conhecida, desde os anos 1960,
que causam doenças respiratórias, de gripe comum à Síndrome Respiratória Aguda Severa
(Sars) que matou 349 pessoas na China continental e 299 em Hong Kong em 2002 e 2003
e Síndrome Respiratória do Oriente Médio (Mers).
As mortes causadas pelo novo coronavírus já passam de 3 mil e o número
de pessoas infectadas não para de crescer. De acordo com o último balanço oficial, já são

mais de 96 mil os casos. Além de China, a variante do vírus já chegou a países como os
Estados Unidos, Austrália, Japão, França, Alemanha e a lista só aumenta a cada dia.
No Brasil, são quatro casos confirmados. Além disso, mais 500 casos
estão em investigação, de acordo com o último boletim do Ministério da Saúde.
Com a criação desta comissão e suas atividades estamos atuando em
representatividade do parlamento quanto ao enfrentamento desta Pandemia. Dentro deste
contexto é que sugerimos o acréscimo de 3 convidados para serem ouvidos na audiência
pública, proposta no âmbito desta comissão, para ouvir os especialistas. A Médica Ho Yeh
Li, é coordenadora da UTI de infectologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da USP e foi a única infectologista a acompanhar a operação para trazer
brasileiros que estavam em Wuhan na repatriação. Assim como o enfermeiro Sr. Marcus
Vinicius Quito que esteve junto à equipe de repatriação em nome do Ministério da Saúde.
A dra. Socorro é a Representante da OPAS/OMS no Brasil e devido a
disseminação continental do coronavirus é de suma importância que possamos ouvi-la
neste momento.
Assim, a audiência pública proporcionará um amplo debate com as partes
envolvidas, visando esclarecer eventuais dúvidas e realizar aperfeiçoamentos quanto ao
enfrentamento desta nova patologia.

Sala das Comissões,

de

de 2020.

Deputada Carmen Zanotto
CIDADANIA/SC

