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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

Requer a realização de audiência pública
por teleconferência para debater a
ocorrência do evento Copa América de
futebol no Brasil durante a pandemia do
Sars-Cov-2.

Senhor Presidente,
Nos termos do Artigo 24, Inciso III, combinado com o art.
255 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa
Excelência, a realização Audiência Pública por videoconferência para debater a
realização de audiência pública por teleconferência para debater a ocorrência
do evento Copa América de futebol no Brasil durante a pandemia do Sars-Cov2

JUSTIFICAÇÃO
Adoto como justificativa matéria publicada pelo portal G1 1:

Pesou a favor do Brasil a expertise da organização da última
Copa América, em 2019 (vencida pela Seleção). Além disso,
outro argumento utilizado foi o fato de o país ter mais estádios
em boas condições para os jogos das equipes nacionais sulamericanas.
1 https://globoesporte.globo.com/futebol/copa-america/noticia/copa-america-emreviravolta-conmebol-decide-sediar-torneio-no-brasil.ghtml
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O Brasil é o novo país-sede da Copa América. Após reunião
emergencial nesta segunda-feira, a Conmebol decidiu por
transferir para cá a realização do torneio, que seria
inicialmente na Colômbia e na Argentina.
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Segundo o apresentador André Rizek, do Seleção SporTV,
além do Maracanã, governo federal também quer jogos em
Brasília.
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De acordo com a confederação, as datas de início e término
do torneio estão confirmadas — 13 de junho e 10 de julho.
Cidades-sedes e a tabela de jogos serão anunciadas "nas
próximas horas". A Conmebol deseja fazer a final no Rio de
Janeiro, no Maracanã.

O tema é de grande relevância para os trabalhos dessa
Comissão, ainda mais em período de pandemia, uma vez que atinge milhões
de brasileiros. Deste modo, esse assunto guarda total relação com essa
Comissão, sendo de especial interesse para o parlamento seu
acompanhamento.
Para tanto, sugiro os seguintes nomes para serem
ouvidos em audiência pública nesta Comissão:
1) Representante do Ministério da Saúde
2) Representante do Ministério da Cidadania
3) Representante da ANVISA
4) Representante FIOCRUZ
5) Juca Kfouri, jornalista esportivo
6) Representante da OPAS
7) Paulo Lotufo, Universidade de São Paulo
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Sala das Sessões, em 31 de maio de 2021.

ALEXANDRE PADILHA
Deputado Federal PT/SP
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