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MOÇÃO DE APELO Nº 02/2020
Moção de Apelo ao Congresso Nacional
para que tome as medidas necessárias
urgentemente para direcionar todo o
recurso referente ao Fundo Eleitoral e ao
Fundo Partidário para o Ministério da
Saúde combater a pandemia do COVID-19.
Até a manhã do dia 23 de março, o Brasil registrava 1546 casos da doença
causada pelo coronavírus, segundo os números confirmados pelas secretarias de Saúde
dos estados. Os casos foram registrados em todos os estados e no Distrito Federal, sendo
São Paulo o mais afetado.
Até o presente momento, segundo os dados do Ministério da Saúde não houve o
registro de mortes no Estado do Rio Grande do Sul pelo novo coronavírus, contudo no
Brasil já são 25 mortes confirmadas.
O vírus surgiu na China no fim do ano passado e já chegou, de acordo com a
OMS, à 166 países e territórios, sendo declarado como Pandemia.
A Europa já registra mais de 5 mil mortos, frente aos 3,5 mil da Ásia. Em todo o
mundo, a pandemia já matou cerca de 12.784 mil pessoas e infectou mais de 292.142,
segundo um balanço da AFP a partir de cifras oficiais. Percebe-se que o vírus se espalha
rápido pelo mundo e o aumento de novos casos cresce a todo momento.
Inclusive, a chanceler alemã, Angela Merkel, descreveu a crise causada pelo
coronavírus como séria e acredita que a luta contra o novo coronavírus constitui “o maior
desafio” que a Alemanha conhece desde a Segunda Guerra Mundial. Ela, inclusive, é
uma das pessoas que testaram positivo para o coronavírus, e agora encontra-se sob
quarentena
Diante do aumento dos casos de coronavírus no Brasil, os Estados têm tomado
sérias medidas para evitar a propagação do novo vírus, como a suspensão de eventos
com grande aglomeração de público, suspensão de aulas e até concursos públicos.
Em vários estados da federação já há transmissão comunitária da doença e
projeta-se para os próximos meses pelo menos 250 mil infectados pela COVID-19,
contando os casos assintomáticos.
Devido a isso, é necessário o máximo de recursos possíveis para o enfretamento
deste vírus e pensando nessa situação que solicitamos que o Congresso Nacional tome
as medidas necessárias urgentemente para direcionar todo o recurso referente ao Fundo
Eleitoral e ao Fundo Partidário para o Ministério da Saúde combater a pandemia do
COVID-19.
São mais de R$ 2 bilhões do fundão eleitoral que seria utilizado para financiar as
campanhas dos candidatos nas eleições municipais de outubro e quase R$ 1 bilhão do
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fundo partidário para as despesas com atividades das legendas que devem ser utilizados
nas ações de enfrentamento ao Covid-19.
Este é um momento em que é preciso utilizar todos os esforços possíveis para
enfrentar esta pandemia. Importante ressaltar que esta é uma causa de todo o Brasil e
não há motivos para não utilizar esse dinheiro em prol de toda a população.
Diante do acima exposto, propomos a presente MOÇÃO DE APELO ao
Congresso Nacional para que tome as medidas necessárias urgentemente para
direcionar todo o recurso referente ao Fundo Eleitoral e ao Fundo Partidário para o
Ministério da Saúde combater a pandemia do COVID-19.
No aguardo da sua aprovação por parte desta Egrégia Câmara de Vereadores,
solicito que este documento seja enviado ao Presidente da Câmara dos Deputados,
Deputado Federal, Rodrigo Maia e ao Presidente do Senado Federal, Senador Davi
Alcolumbre, com cópia para todos os Senadores e Deputados.
Feliz, 23 de março de 2020.
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