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Nos termos do art. 177 e seguintes da Consolidação do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer à
Mesa Diretora, depois de ouvido o Soberano Plenário, que seja encaminhado expediente ao Exmo. Sr.
Gilberto Figueiredo, Secretário de Estado de Saúde - SES, com cópia ao Exmo. Senhor Alexandre
Bustamante, Secretário de Estado de Segurança Pública- SESP, REQUERENDO, informações acerca do
protocolo aplicado aos apenados do sistema prisional do Estado de Mato Grosso contaminados por Covid-19
e influenza.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem como objetivo solicitar esclarecimentos da Secretaria de Estado de Saúde e
Segurança Pública quanto aos protocolos de tratamento dos apenados do Sistema Prisional do Estado de
Mato Grosso. Atualmente nosso estado possui mais 12 mil pessoas cumprindo pena restritiva de liberdade e
tem tido uma experiência exitosa em relação a baixo numero de óbitos durante a pandemia.
Diante deste cenário, indagamos.
a) O individuo que se encontra em regime fechado, uma vez diagnosticado com Covid-19 e/ou influenza ,
qual o protocolo seguido?
b) Quais medidas estão sendo implementadas a fim de que haja baixo índice de óbitos?
c)Está sendo distribuído algum medicamento ou suplemento vitamínico aos mesmos, antes e depois do
diagnostico?
d) Caso sim, qual? Além das medidas da Recomendação nº91 do CNJ, quais estão sendo tomadas?
e) Diante da nova cepa considerada mais contagiosa, bem como os casos de "flurona" (covid e influenza),
houve mudanças de protocolo no decorrer da pandemia?
f) Quais as medidas de prevenção diante das limitações impostas pelo regime fechado?
Portanto, pelo exposto REQUEIRO as informações conforme indagado. Posto isto, é a síntese necessária
para justificar o presente.
1

Requerimento - 4sf7xno3

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Janeiro de 2022

Xuxu Dal Molin
Deputado Estadual

2

