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Institui o dia 03 de Abril como o dia Estadual
em memória  aos  cidadãos que faleceram em
virtude  da  Covid  -19  e  de  Homenagem  aos
Profissionais  da  Saúde  no  Estado  de  Mato
Grosso.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe
o Art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica instituído o dia Estadual em memória aos cidadãos que faleceram em virtude da
COVID-19 e de Homenagem aos Profissionais da Saúde no Estado de Mato Grosso, a ser
celebrado no dia 03 de Abril de cada ano.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

Em 2020 o mundo foi brutalmente assolado pela pandemia do novo Corona Vírus, pois, desde a
confirmação dos primeiros casos na China, inúmeras famílias perderam pessoas próximas e o
que parecia muito distante, repentinamente chegou ao Brasil e logo essa triste realidade nos
afetou diretamente em Mato Grosso.

A presente Propositura tem, assim, o condão de prestar relevante homenagem aos cidadãos
que faleceram vitimados pela COVID-19 no Estado do Mato Grosso, onde, este inimigo invisível
trouxe, além do medo, tensão e isolamento ao povo mato-grossense, um rastro doloroso de
lembranças.

Não obstante a isto, a inexistência de preparado medicinal eficaz para combater esta agressiva
doença, privou o cidadão da sua liberdade constitucional de ir e vir, logo, os governos Federal,
Estadual e Municipal foram forçados a adotar medidas sociais drásticas para evitar o
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alastramento deste malsinado Corona vírus: a COVID-19.

Assim, diante destes acontecimentos, é lúcido prestar uma homenagem aos familiares dos
cidadãos que faleceram vitimados por esta doença, bem como a todos os profissionais de
saúde que enfrentaram e enfrentam todos os dias essa doença em seus postos de trabalho,
sendo inclusive que muitos médicos, enfermeiros e diversos outros profissionais da saúde
perderam suas vidas trabalhando contra essa doença.

Logo, este dia deverá anualmente ser lembrado por todos, que, conforme dados oficiais de
nosso Estado e como divulgado pela imprensa, o primeiro óbito por COVID-19 no Estado foi
registrado no dia 03 de Abril de 2020, na cidade do Lucas do Rio Verde.

Em face dos argumentos supramencionados e por entender que a medida se releva justa e
oportuna, apresento o presente projeto, contando desde já, com o apoio dos nobres pares para
sua aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Setembro de 2020

 

Dr. Gimenez
Deputado Estadual
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