REQ
00006/2019

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 894, DE 2019
REQUERIMENTO Nº ........................, DE 2019

Requer a realização de audiência
pública para instruir a Medida Provisória nº
894, de 2019.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 58, § 2º, inciso II, da
Constituição Federal c/c os artigos 90, inciso II, e 93, inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública para debater a
Medida Provisória nº 894, de 2019, com a participação dos seguintes
convidados:
- Darci Neves dos Santos, Professora do Instituto de Saúde Coletiva da
UFBA e coordenadora de pesquisa sobre o Zika Vírus;
- Gúbio Soares Campos, virologista do Instituto de Ciências da Saúde da
UFBA, descobridor do Zika Vírus no Brasil, em abril de 2015 na cidade de
Camaçari (BA);
- Representante da “aBRAÇO a Microcefalia”, Associação de mães e
profissionais de saúde visando o cuidado das crianças com microcefalia e suas
famílias e
- Marilda de Souza Gonçalves, Diretora do Instituto Gonçalo Moniz –
Fiocruz-Bahia.
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(Do Deputado JORGE SOLLA)

A Medida Provisória nº 894, de 2019, institui pensão especial destinada
a crianças com microcefalia decorrente do Zika Vírus, nascidas entre 1º de
janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2018, beneficiárias do Benefício de
Prestação Continuada (BPC).
Como aspecto positivo, a MPV torna o benefício temporário (hoje de, no
máximo, três anos) em permanente. Para tanto, retira o público beneficiário do
BPC e o inclui na categoria de pensão especial, vitalícia, no mesmo valor: um
salário-mínimo.
No entanto, pesquisadores e familiares de crianças com a Síndrome
Congênita de Zika Vírus (SCZV) alertam para alguns problemas na proposta.
Entre eles, o recorte do público alvo (delimitação temporal, qualificação da
doença, renda) e a desistência de ação judicial.
O presente requerimento de audiência pública abrange de familiares de
crianças acometidas com a Síndrome Congênita de Zika Vírus a professores e
pesquisadores do tema.
Sala da Comissão, em 25 de setembro de 2019.

Deputado JORGE SOLLA
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JUSTIFICAÇÃO

