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       Nos termos do artigo 177 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, combinado com o artigo
28 da Constituição Estadual, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que seja encaminhado o
presente expediente legislativo as autoridades supracitadas, por meio da qual solicito informações acerca
das tratativas que se encontram em andamento ou planejamento, referentes às medidas de proteção
especial às Comunidades Quilombolas, Extrativistas, Indígenas e outras Comunidades Tradicionais diante
dos altos índices de contaminação e das altas taxas de mortes pela Covid-19, conforme abaixo elencado:

 

Estratégias tomadas, o montante de recursos disponibilizados e o total efetivamente utilizado, por território1.
e ação, até a presente data;
Total de profissionais de saúde alocados e de testes de diagnóstico da covid-19 disponibilizados para2.
essas comunidades desde o início da pandemia;

 

       Ações adotadas para escoamento da produção agrícola dessas comunidades diante das medidas de
combate à covid-19.

 

JUSTIFICATIVA

       Em nosso Estado não temos dados concretos sobre os itens elencados nesse requerimento. Em meio
ao avanço dos casos da Covid-19, somado às recentes manifestações em prol da vida da população negra,
indígena e outras comunidades vulneráveis que muito nos preocupa.

       Assim, conto com os bons préstimos dos nobres Secretários para o atendimento das questões
encaminhadas de modo a oferecer ao povo mato-grossense, em especial às comunidades contempladas por
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esse requerimento, para conter o avanço da doença e seus efeitos diretos e indiretos nessas populações tão
ricas de cultura e diversidade ao capital humano mato-grossense.

       Para tal, conto com o apoio dos meus pares nessa Casa de Leis pela sua aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 20 de Março de 2021

 

João Batista
Deputado Estadual
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