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JUSTIFICATIVA - PL 0201/2020

A  Organização  Mundial  da  Saúde  no  último  dia  11  de  março  classificou  o  novo
Coronavírus  (CONVID  -  19)  como  uma  pandemia  global  por  conta  do  alto  risco  de
contaminação e da elevada taxa de mortalidade, em especial para pessoas mais velhas e com
doenças como hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas.

Ao menos 800 mil pessoas em todo o mundo já se contaminaram com o vírus e pelo
menos 35 mil faleceram em decorrência da doença. No Brasil já são mais de 4 mil casos e
cerca de 120 mortes e a tendência de acordo com o Ministério da Saúde é que ao longo das
próximas semanas o quadro se agrave.

O  isolamento  social  é  a  principal  medida  que  vem  sendo  recomendada  pelas
autoridades para conter o avanço da doença. Ocorre que em diversas regiões da cidade de
São Paulo, sobretudo as mais pobres e periféricas, as pessoas moram com muitas outras em
suas casas em moradias com poucos cômodos o que na prática inviabiliza o isolamento social.

Na  prática se  um membro  da família  ficar  doente a  chance  dos  demais  ficarem e
enorme pela dificuldade de efetivar o isolamento social. Tendo em vista isso é necessário que
as pessoas que tenham diagnóstico positivo para o COVID-19 tenham condições de praticar o
isolamento social, que é um direito e não um privilégio.

A utilização de imóveis particulares é prevista artigo 5º, XXV, da vigente Carta Magna:
"no caso de iminente perigo público,  a autoridade competente poderá usar  da propriedade
particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano".

O próprio decreto emitido pelo poder executivo municipal que estabelece situação de
calamidade pública prevê em seu artigo 2º que a prefeitura poderá requisitar bens e serviços
de pessoas naturais e jurídicas, com pagamento de posterior indenização justa.

Dessa forma, a população de São Paulo que já está sofrendo com o sucateamento dos
serviços públicos de saúde, precisa encontrar alternativas para o cumprimento das medidas
preventivas ao avanço do Coronavírus.
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