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REQUERIMENTO DE CONVOCAÇÃO DE MINISTRO Nº _____ 2020 

 

 
Requer o comparecimento do recém 
nomeado Ministro de Estado da Saúde, 
Sr. Nelson Teich, para prestar os 
devidos esclarecimento sobre seu plano 
de trabalho frente ao Ministério, em 
meio à gravíssima crise sanitária, de 
escala global, que enfrenta o Brasil. 

 

 

 

Senhor Presidente, 

 

 

Nos termos do Artigo 50 da Constituição Federal, combinado com os 

Artigos 117, II e 219, I,  do Regimento Interno, assim como da Resolução da 

Câmara nº 14/2020, requeremos ao Plenário da Câmara dos Deputados a 

convocação do recém nomeado Ministro da Saúde, Sr. Nelson Teich, para prestar 

esclarecimentos perante esta Casa, por meio de sessão virtual, acerca das 

circunstâncias de sua nomeação, que segue à exoneração de Luiz Henrique 

Mandetta, em meio a mais grave crise sanitária da história recente do Brasil, bem 

como para apresentar ao Parlamento e à sociedade brasileira seu plano de gestão 

à frente ao Ministério da Saúde.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

Na tarde desta quinta-feira, dezesseis de abril, tornou-se pública a 

exoneração do então Ministro de Estado da Saúde, Sr. Luiz Henrique Mandetta, 

pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro. A exoneração foi seguida da 

nomeação do médico oncologista Nelson Teich. Essa brusca mudança na 
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condução do Ministério da Saúde se dá em meio a maior e mais severa crise 

sanitária de escala global.  

Desde o dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) declarou que está em curso no mundo uma pandemia do novo coronavírus.1 

No Brasil, o primeiro caso foi detectado no final de fevereiro. No país, já são mais 

de 1900 óbitos e mais de 30 mil casos.  

Diante da gravidade do tema, o presidente Jair Bolsonaro se isola como 

um dos últimos líderes negacionistas do mundo, ao lado dos ditadores de Belarus 

e Turcomenistão. Por diversas vezes, Jair Bolsonaro confrontou e menosprezou as 

orientações das autoridades sanitárias nacionais e internacionais, que iam no 

sentido de promover medidas de contenção, distanciamento social, restrição da 

circulação de pessoas e isolamento. 

Segundo informações da imprensa, o novo ministro da Saúde, o 

oncologista Nelson Teich, é ligado ao bolsonarismo. Além disso, Teich não tem 

experiência em gestão pública2.  

Em entrevista coletiva no dia de hoje (16/04), Bolsonaro confessou que, 

em conversa com o novo Ministro, as medidas de isolamento social devem ser 

flexibilizadas. O recém nomeado Ministro, na mesma oportunidade, indicou que 

atenderá a orientação de Bolsonaro.  

Como é nítido, sem amparo em medidas científicas e contrariando 

autoridades sanitárias nacionais e internacionais, na linha do Presidente, uma 

possível gestão frente ao Ministério da Saúde que desrespeite às orientações das 

autoridades sanitárias pode levar a uma tragédia sem precedentes no nosso país.  

É urgente, portanto, que se esclareça à sociedade brasileira os 

                                                 
1Disponível em: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
2Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/favorito-para-a-saude-e-ligado-ao-
bolsonarismo-mas-defende-isolamento-social.shtml 
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compromissos e as condições do plano de gestão do novo Ministro, que teorias 

sustenta e quais as implicações delas nas políticas de saúde, considerando, 

sobretudo, a extrema gravidade do momento, em meio ao combate à pandemia, 

em que cada decisão equivocada pode custar milhares de vidas. 

A sociedade brasileira precisa, com urgência, ter clareza sobre a 

política de gestão que será adotada pelo Ministério da Saúde.  

Por todo o exposto, é urgente que o recém nomeado Ministro da Saúde 

preste os esclarecimentos necessários perante esta Casa e, por isso, requeremos 

às deputadas e aos deputados a aprovação desta convocação. 

 

Brasília, 16 de abril de 2020. 

 

   

Fernanda Melchionna 

Líder do PSOL na Câmara dos Deputados 

 

 

Áurea Carolina 

PSOL/MG 

David Miranda 

PSOL/RJ 

 

Edmilson Rodrigues 

PSOL/PA 

 

 

Glauber Braga 

PSOL/RJ 
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Ivan Valente 

PSOL/SP 

 

Luiza Erundina 

PSOL/SP 

 

 

 

Marcelo Freixo 

PSOL/RJ 

 

 

Sâmia Bomfim 

PSOL/SP 

Talíria Petrone  

PSOL/RJ 

 

 


