
PODER TEGISTATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO AMAZONAS

Senhor Presidente,

Senhoras Deputadas,

Senhores Deputados;

JUSTIFICATIVA

Diante do cenário em que o Mundo, o Brasil e o Estado do Amazonas enfrentam no

momento, vez que o COVID-L9 é uma doença respiratória que pode causar sintomas graves,

até morte.

Levando em consideração que no final de 2OL9, as autoridades de saúde pública

identificaram um novo ou "singular" coronavírus não registrado anteriormente, e em março

de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a COVID-19 uma pandemia global.

Ciente da responsabilidade social que envolve esta casa de Leis, a presente propositura tem

caráter excepcional, tendo por finalidade oiimizar todos os espaços com estrutura adequada

para atendimento não invasivo para prevenção, controle e combate do CORONAVIRUS.

Podendo, portanto, usar as estruturas do setor médico da Assembleia Legislativa do Estado
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ASSUNTO: Requer à Mesa Diretora, com aquiescência do Soberano Plenário, na forma

regimental, com base no art.116 do Regimento lnterno da Assembleia Legislativa do Estado

do Amazonas, que seja encaminhada INDICAçÃO ao Presidente da Assembleia Legislativa

do Estado do Amazonas, Deputado Josué Neto, para uso das instalações do setor médico

desta casa de Leis para assistir no que couber, atendimento médico durante o período em

que estiver em vigor o plano de contingência, da Secretaria de Estado de Saúde, referente

ao COVID-19.

REQUERIMENTO
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do Amazonas como ponto de realização de exames ou qualquer outro fim relacionado a

atendÍmento médico que couber às instalações.

Desta forma, requeiro à mesa diretora da casa, com aquiescência do Soberano Plenário, na

forma Regimental, que seja encaminhada INDICAçÃO ao Presidente da Assembleia

Legislativa do Estado do Amazonas, Deputado Josué Neto, para uso das instalações do setor

médico desta casa de Leis para assistir no que couber, atendimento médico durante o

período em que estiver em vigor o plano de contingência, da Secretaria de Estado de Saúde,

referente ao COVID-L9.

PLENÁRIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Do EsTADo Do AMAZoNAS, em
Manaus, 25 de março de 2019.

JOÃO LU|Z

Deputado Estadual - REPUBLICANOS
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