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INDICO ao  Excelentíssimo  Senhor  Secretário
d e  E s t a d o  d e  S a ú d e ,  c o m  c ó p i a  a o
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, a
necessidade  de  fornecer  kits  de  proteção  e
prevenção ao Coronavírus – COVID-19, para os
motoristas  de  caminhões  que  trafegam  nas
estradas do Estado de Mato.

Com fulcro no Art. 160, II, do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação favorável do
Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo ás autoridades supracitadas, por meio do
qual aponto e INDICO a necessidade de fornecer kits de proteção e prevenção ao Coronavírus – COVID-19,
para os motoristas de caminhões que trafegam nas estradas do Estado de Mato.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar ao Poder
Executivo Estadual, através da Secretaria de Saúde, a necessidade de fornecer kits de proteção e prevenção
ao Coronavírus – COVID-19, para os motoristas de caminhões que trafegam nas estradas do Estado de
Mato.

É notório que o mundo está enfrentando a Pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19), que se
espalhou pelos cinco continentes, acarretando a morte de milhares de vítimas. A cronologia do COVID-19
revela uma rápida e impressionante disseminação mundial, o que levou a Organização Mundial da Saúde -
OMS a decretar estado de emergência de saúde pública de interesse internacional.

No Brasil, medidas provisórias foram promulgadas visando conter o avanço do COVID-19 nas unidades da
federação e diante deste cenário, gestores públicos nas esferas estaduais e municipais decretaram medidas
emergenciais, para conter a disseminação do vírus altamente contagioso e no Estado de Mato Grosso a
realidade não está diferente.

Diversos profissionais encontram-se na chamada “linha de frente” no combate a esse vírus, arriscando sua
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própria vida para proteger a população, a exemplo dos profissionais da área da saúde e segurança pública, e
nesse contexto, não podemos esquecer dos motoristas dos caminhões que trafegam pelas estradas do
nosso País.

Sabemos que no âmbito do Estado de Mato Grosso, o transporte de diversos produtos vitais a sobrevivência
da população, são realizados, em sua maioria, pelas estradas e rodovias, através de caminhões. E visando
garantir esse abastecimento em tempos de crise no combate ao coronavírus, bem como proteger os
motoristas do contágio, preservando a sua saúde, é que se faz necessário, em caráter de urgência, o
fornecimento de kits de proteção e prevenção.

Na oportunidade, sugerimos a realização de ações preventivas nos postos fiscais ou postos de cobrança de
pedágio, bem como a criação de uma rede de apoio aos motoristas, com a distribuição de álcool gel,
espaços para higienização as estradas e informações.

Desta forma, estamos realizando a presente indicação para que em parceria com o Governo do Estado de
Mato Grosso, juntamente a SES, possam viabilizar o fornecimento desses kits de proteção e prevenção aos
motoristas que trafegam pelas estradas do nosso Estado em prol de toda a população.

Pelos motivos acima justificados solicito aos meus Pares que aprovem a presente Indicação, tendo em vista
que trata de assunto de extrema relevância e de interesse público notório.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 27 de Março de 2020

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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