Senhor Presidente,
Nos termos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Requeiro
a Vossa Excelência, a criação no âmbito da Comissão de Seguridade Social e
Família – CSSF, de um GRUPO DE TRABALHO para debater o complexo
industrial de saúde e a estratégia nacional para incentivo às indústrias que
produzam itens essenciais ao Sistema Único de Saúde bem como a pesquisa e
desenvolvimento de produtos, serviços, insumos, medicamentos e materiais,
com vistas a dar autonomia ao nosso país quanto a produção destes itens no
enfrentamento da Pandemia da COVID-19 e sobre Recursos Humanos em
Saúde.
JUSTIFICAÇÃO

A Emergência Pública Internacional de Saúde da
Pandemia causada pelo SARS-COV-2 trouxe inúmeros desafios para os
sistemas de saúde de todo o mundo.
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Requer a criação, nesta Comissão de
Seguridade Social e Família, de GRUPO DE
TRABALHO destinado a debater o
complexo industrial de saúde e a estratégia
nacional de incentivo às indústrias que
produzam itens essenciais ao Sistema
Único de Saúde bem como a pesquisa e
desenvolvimento de produtos, serviços,
insumos, medicamentos e materiais, com
vistas a dar autonomia ao nosso país
quanto a produção destes itens no
enfrentamento da Pandemia da COVID-19 e
sobre Recursos Humanos em Saúde.
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produtos, serviços, insumos e materiais de forma a abastecer os sistemas
nacionais e proporcionar as condições necessárias para o enfrentamento da
Pandemia.
Diversos países instituíram medidas protecionistas no
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Um destes desafios é a organização do Complexo

que diz respeito a estes insumos, o que acarretou em déficits no abastecimento
brasileiro de alguns destes insumos e por consequência em prejuízos a nossa
população.

problemas, propuseram agendas legislativas para aprimorar a legislação
brasileira de modo a assegurar um ambiente de negócios que pudesse
incentivar a estruturação de um mercado nacional de equipamentos, insumos,
materiais e produtos voltados ao abastecimento do Sistema Único de Saúde.
Entre as proposições, destaca-se o Projeto de Lei n°
2.583/2020 de autoria do ilustre Deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Jr dentre
outros, que visa instituir a Estratégia Nacional de Saúde para este tema.
Assim, é fundamental que esta comissão, possa apreciar
este tema e convocar todos os stakeholders envolvidos de modo a assegurar
que o Brasil possa ter uma estratégia nacional voltada ao desenvolvimento do
seu complexo produtivo no setor de saúde para o enfrentamento da pandemia
da COVID-19.
Diante desses fatos e verificado ser o tema de interesse
público relevante para esta Comissão, na forma o Regimento Interno, requeiro
à criação deste grupo de trabalho.
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Vários parlamentares, com o objetivo de enfrentar estes
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Sala das Sessões, em, 11 de março de 2021.

ALEXANDRE PADILHA
Deputado Federal PT/SP
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