
Requerimento - mp8tdmlj

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: mp8tdmlj
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
05/01/2022
Requerimento nº 9/2022
Protocolo nº 117/2022
Processo nº 48/2022
 

Autor: Dep. Valdir Barranco

Com Fulcro no artigo 177 do Regimento Interno desta Casa de Lei, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que seja autorizada uma Audiência Pública para discutir "Saúde e a Pandemia do
Covid-19". A Audiência deverá ser realizada no dia 21 de Março de 2022, às 09:00 horas, na Sala das
Comissões, por meio virtual nesta Casa. 

JUSTIFICATIVA

A Audiência Pública se justifica pela necessidade de discutir a Saúde e a Pandemia do Covid-19. Em 31 de
dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi alertada sobre vários casos de pneumonia
na cidade de Wuhan, província de Hubei, na República Popular da China. Tratava-se de uma nova cepa (tipo)
de coronavírus que não havia sido identificada antes em seres humanos. Esse novo coronavírus é
responsável por causar a doença COVID-19. Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi considerada
pandemia. A pandemia de Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2 ou Novo Coronavírus, vem produzindo
repercussões não apenas de ordem biomédica e epidemiológica em escala global, mas também
repercussões e impactos sociais, econômicos, políticos, culturais e históricos sem precedentes na história
recente das epidemias. A estimativa de infectados e mortos concorre diretamente com o impacto sobre os
sistemas de saúde, com a exposição de populações e grupos vulneráveis, a sustentação econômica do
sistema financeiro e da população, a saúde mental das pessoas em tempos de confinamento e temor pelo
risco de adoecimento e morte, acesso a bens essenciais como alimentação, medicamentos, transporte, entre
outros. É necessária essa discussão com a população do estado de Mato grosso.
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