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Senhor Presidente,

Senhoras Deputadas,

Senhores Deputados;

JUSTIFICATIVA

Diante da pandemia de COVID-19, hábitos do cotidiano precisaram ser revistos e adaptados

à realidade em que estamos vivendo. Considerado serviço essencial, as casas lotéricas estão

mantendo suas atividades, porém causando aglomeração de pessoas, conforme me foi

relatado e pude constatar. Caso permaneça este cenário, o número de pessoas infectadas irá

aumentar significativamente em nosso Estado. Portanto, medÍdas de segurança precisam ser

impostas para evitar o risco de contágio do coronavírus (Covid-L9).

O Ministério da Saúde alerta que a Covid-19 pode ser assintomática. lsso significa que parte

das pessoas infectadas podem sequer saber que estão doentes e, por isso, não serão

diagnosticadas. Essa característica dificulta a contenção da doença, pois se o infectado não é

diagnosticado, ele se julga apto ao convívio social, não me mantendo em isolamento social,

no qual o doente fica isolado de qualquer outra pessoa.

Estando assintomático o indívíduo permanece exercendo suas atividades cotidianas sem o

devido cuidado, O contato físico, falta de controle sobre assepsia e contato com superfícies
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de contato propagam o vírus, No caso aqui debatido, as aglomerações nas casas lotéricas é

preocupante, o que tem ocorrido cotidianamente. As casas lotéricas ficam lotadas de

cidadãos, que não seguem as orientações de prevenção.

Desta forma, que seja adotada medida de caráter emergencial, com estratégias que criem

condições para diminuir a propagação do vírus.

A mudança de comportamento e rotina será imprescindível no enfrentamento do coronavírus.

Nesse sentido, adotar alternativas para evitar aglomeração de pessoas é uma das mais

i mportantes recomendações.

Em meio a tantas incertezas, temos uma única convicção: apenas um esforço conjunto tem a

chance de evitar um cenário devastador no nosso Estado,

O Ministério da Saúde recomenda a redução do contato social o que, consequentemente, reduzirá

as chances de transmissão do vírus, que é alta se comparado a outros coronavírus do passado.

Diante deste cenário surge a indicação, sugerindo que sejam adotadas medidas restritivas

quanto ao funcionamento e atendimento das casas lotéricas.

Obviamente, adotando medidas de prevenção, indicando que os funcionários do grupo de

risco fiquem em casa, impondo que aos proprietários destes estabelecimentos adotem

demais iniciativas de segurança que concluir necessárias.

Assim, indico que o Governo imponha limites ao funcionamento das casas lotéricas, diante

da situação alarmante que estamos enfrentando.

Diante do exposto, requeiro a Douta Mesa Diretora na forma regimental, que encaminhe a

lNDlcAçÃo ao EXCELENTíSSTMO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, SR. WTLSON

MIRANDA LIMA, sugerindo que imponha restrições no funcionamento das casas lotéricas

para evitar aglomeração e consequentemente propagação de COVID-19, pelos motivos

acima explanados.

PIENÁRIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Do EsTADo Do AMAZoNAS, em

Manaus, 31 de março de 2O20.

JOÃO LU|Z

Deputado Estadual - REPUBLICANOS
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