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Com fundamento no artigo 154, IX e 177 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer à
Mesa Diretora, depois de ouvido o Soberano Plenário, que seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo
Senhor Presidente da República Federativa do Brasil Jair Messias Bolsonaro com cópia ao Excelentíssimo
Sr.  Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, REQUERENDO, para que apresente informações
detalhadas acerca do número de respiradores que serão destinados para atender a população do Estado de
Mato Grosso diante da pandemia do COVID-19.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem como escopo obter informações detalhadas acerca do número de respiradores
que serão destinados para atender a população de Mato Grosso diante da pandemia do COVID-19.

Com a pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19, a demanda por ventiladores de ar médicos,
conhecidos como respiradores, disparou. A doença causa não só febre e tosse, como também dificuldade
para respirar. Por isso, pessoas contagiadas podem precisar de internação e passam a respirar com a ajuda
de aparelhos.

Os respiradores são equipamentos médicos que ajudam as pessoas a respirar quando o sistema respiratório
apresenta dificuldades de funcionar plenamente, como acontece com as pessoas que contraem a Covid-19 e
apresentam quadros clínicos graves. Sem esse procedimento, os pacientes podem morrer.

A falta de respiradores já é uma realidade no Brasil e é uma questão de muita preocupação para toda a
população do Estado de Mato Grosso.

Para não correr o risco de um possível colapso no sistema de saúde por causa da falta de leitos e de
respiradores, é de suma importância que o Governo Federal dê suporte ao nosso Estado a fim de que
estejamos preparados para suprir as possíveis demandas.

Destarte

Portanto, pelo exposto REQUEIRO conforme exposto.
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Posto isto, é a síntese necessária para justificar o presente.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 30 de Março de 2020

 

Xuxu Dal Molin
Deputado Estadual

 

Dr. João
Deputado Estadual
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