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PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº                , DE 2020 

(Da Srª. Joenia Wapichana e outros) 
 

Propõe ato de fiscalização e controle dos       

procedimentos administrativos e eventuais    

omissões da União e Ministério da Saúde       

na implementação de ações ao     

enfrentamento do Coronavírus, Covid-19,    

junto aos povos indígenas do País. 

 
 

Senhor Presidente,  
 

Nos termos dos arts. 70 e 71 da Constituição Federal, combinado com os             

arts. 60 e 61 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados proponho, ouvido o              

Plenário desta Casa, que seja realizada fiscalização e controle dos procedimentos           

administrativos e eventuais omissões da União, e Ministério da Saúde na           

implementação de ações ao enfrentamento do coronavírus (Covid-19), junto aos          

povos indígenas do País, considerando as especificidades étnicas, sociais,         

linguísticas e culturais desses povos.  

 

JUSTIFICAÇÃO 

Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou             

que o surto do novo Coronavírus (Covid-19) constitui uma Emergência de Saúde            

Pública de Importância Internacional (ESPII) – o mais alto nível de alerta da             

Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Essa        

decisão buscou aprimorar a coordenação, a cooperação e a solidariedade global           
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para interromper a propagação do vírus. 

No Brasil, a Lei nº. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que “dispõe sobre as                

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância          

internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, estabelece          

a necessidade de tomada de medidas para enfrentamento da emergência de saúde            

pública, declarando que o isolamento e a quarentena são medidas principais a            

serem adotadas, além de outras ações detalhadas na Lei, supra citada. 

Entretanto, para populações indígenas são enormes os desafios para garantir          

o isolamento previsto para casos suspeitos ou confirmados, cujas habitações          

frequentemente têm grande número de moradores. Estudos científicos, como da          

Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), alertam que experiências         

anteriores mostram que doenças infecciosas introduzidas em aldeias indígenas         

tendem a se espalhar rapidamente e atingir grande parte dessas populações, como            

gripes, sarampos, cataporas e outras que já vitimaram centenas de indígenas, em            

anos passados.  

Considerando o cenário nacional e global, a preocupação redobra quando          

se trata da chegada do novo coronavírus nos territórios indígenas e suas            

consequências para os povos indígenas, principalmente para àqueles que vivem em           

regiões remotas ou em isolamento voluntário.  

Desta forma, a Câmara dos Deputados, em sua missão de fiscalizar os            

atos da Administração Pública, com o propósito de promover a democracia e o             

desenvolvimento nacional com justiça social, tem de monitorar como estão sendo           

desenvolvidas as ações governamentais nesse campo. Propomos que a PFC seja           

aprovada para o devido acompanhamento dos planos de contingências e ações do            

Ministério da Saúde para a proteção dos povos indígenas desta pandemia global e             

também de outros órgãos federais que possuem políticas para o atendimento dos            
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povos indígenas.  

Na implementação do Subsistema de Saúde Indígena, no âmbito do          

Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde, através da Secretaria Especial de             

Saúde Indígena, dispõe de 34 (trinta e quatro) 34 Distritos Sanitários Especiais            

Indígenas (DSEIs), localizados em regiões próximas das Terras Indígenas, em todo           

o país.  

Em sua grande maioria, os povos indígenas vivem em situação de            

vulnerabilidade, principalmente em se tratando de doenças respiratórias, que requer          

tratamento diferenciado na oferta da saúde pública, e os 34 DSEIs devem tomar             

medidas específicas para atender as particularidades de cada um deles ao enfrentar            

esta pandemia e que estas medidas sejam de conhecimento de toda a sociedade. 

É necessário que os povos indígenas estejam orientados sobre essa          

pandemia, para que não venha a causar um surto generalizado nas aldeias. E para              

isso, o Subsistema de Saúde Indígena deve estar preparado para o devido            

atendimento, seja de atenção primária, de média e alta complexidade.  

Sugiro que o Plano de execução dos trabalhos seja concretizado com           

devida urgência que o ESPII da OMS determina para a pandemia do coronavírus,             

com a criação de um “Gabinete de Crise do coronavírus - Covid 19 para os Povos                

Indígenas”, com uma conjugação de ações por parte do Estado, da sociedade civil e              

dos povos indígenas. Há necessidade de otimizar esforços humanos e recursos           

financeiros para em tempo efetivo definir o que é preciso fazer para salvar vidas dos               

indígenas, em cada um dos 34 DSEIs e nas cidades, inclusive considerando que             

grande parte dos profissionais de saúde que atuam nas comunidades são membros            

de comunidades indígenas e que todos precisam de equipamentos de proteção           

individual suficientes.  

Considerando o estado de isolamento, necessitam ser criados        
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mecanismos virtuais que reúnam representantes do Ministério da Saúde, Ministério          

da Justiça e Segurança Pública, Fundação Nacional do Índio, Ministério da           

Cidadania, representantes dos povos indígenas, do Ministério Público Federal, da          

Fundação Oswaldo Cruz, Universidades, profissionais de saúde e organizações de          

apoio aos povos indígenas para o devido acompanhamento e avaliação simultânea           

das ações, visando o aprimoramento dos respectivos planos e ações. 

Além disso, a Câmara dos Deputados deve receber documentos com os           

planos de ações e contingências elaborados pelo Ministério da Saúde, e demais            

planos de ações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Fundação Nacional            

do Índio e Ministério da Cidadania para a garantia dos direitos dos povos indígenas. 

Sala das sessões, 26 de março de 2020. 

 

 

 

JOENIA WAPICHANA 
Líder da REDE Sustentabilidade 

 
 

 
RODRIGO AGOSTINHO  

Deputado Federal – PSB/SP 
NILTO TATTO 

Deputado Federal - PT/SP 
 
 
 

CAMILO CAPIBERIBE TÚLIO GADELHA 
Deputado Federal – PSB/AP Deputado Federal – PDT/PE 

 
Praça dos Três Poderes - Congresso Nacional 

Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 231 
Brasília - DF - CEP 70.160-900 

Dep.joeniawapichana@camara.leg.br 
Fone: 3215 5231 

mailto:Dep.joeniawapichana@camara.leg.br


 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Gabinete da Deputada Joenia Wapichana (REDE/RR) 

 

 

 
 
 

 
AIRTON FALEIRO 

Deputado Federal – PT/PA 
PATRUS ANANIAS 

Deputado Federal – PT/MG 
 
 

 
  

FERNANDA MELCHIONNA 
Deputada Federal – PSOL/RS 

TABATA AMARAL 
Deputada Federal - PDT/SP 

 
 
 

 
 
 
 

 DAVID MIRANDA 
Deputado Federal – PSOL/RJ 

 

TALÍRIA PETRONE 

Deputada Federal – PSOL/RJ 
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