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Senhor Presidente,
Requeiro à Vossa Excelência, nos termos do art. 117, inciso XIX,
do

Regimento Interno, ouvido o Plenário, seja registrada nos Anais desta

Casa, Voto de Louvor ao Governo da Venezuela, pela ajuda humanitária para
Manaus e o Estado do Amazonas com a doação de Oxigênio para ajudar a
salvar vidas no Brasil, em razão da pandemia da Covid-19.
JUSTIFICATIVA
O Estado do Amazonas enfrenta a “segunda onda” em razão da
Covid-19. Uma grande crise sanitária se alastrou no Estado nesse início de
2021, com aumento de casos e colapso na rede hospitalar. O Estado registra
quase 09 mil óbitos e mais de 250 mil casos confirmados do novo coronavírus.
Para agravar ainda mais esse quadro ocorreu a faltar oxigênio em Manaus.
Assim, Manaus tem vivido semanas de caos na saúde pública, em
decorrência da explosão no número de casos de Covid-19, bem como o
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para ajudar a salvar vidas no Brasil, em

saúde, levando à morte pacientes que necessitavam de tratamento hospitalar
para a doença.
Atualmente 424 pacientes com Covid-19 já foram transferidos
para tratamento em outro Estado.
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descaso do poder público. Houve, também, falta de oxigênio nas unidades de

tratamento da covid-19, o Amazonas passou a depender a ajuda de outros
estados que começou a receber pacientes amazonenses acometidos da Covid19, e contou também com a ajuda humanitária do Governo Venezuelano com o
fornecimento de Oxigênio daquele país para ajudar a amenizar a crise da
Covid-19 em Manaus.
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oxigênio para ajudar a abastecer a rede de saúde de Manaus e do Estado do
Amazonas.
O Estado de Amazonas vive o momento mais crítico da
pandemia, algo sem precedente. No ano passado, as redes de saúde e
funerária do Estado já colapsaram.
Nesse sentido é que saudamos o gesto do Presidente
venezuelano, Nicolás Maduro, que colocou à disposição do governo do
Amazonas sua estrutura no sentindo de fornecer oxigênio para suprir os
hospitais de Manaus que ficaram sem oxigênio em meio ao colapso do sistema
de saúde causado pela pandemia de coronavírus.
Diante do exposto, gostaria de pedir apoio aos nobres pares à
aprovação deste Requerimento de Louvor, que é muito significativa para nós
do Estado do Amazonas, nesse momento de grave crise sanitária que passa
nosso estado.
Sala das sessões, de 04 de 2021.

JOSÉ RICARDO
DEPUTADO FEDERAL PT/AM
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vindo do estado de Bolívar, na Venezuela, levou a Manaus 136.000 litros de
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No último dia 20 de janeiro, um comboio de 8 (oito) caminhões,
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Louvor ao Governo da Venezuela, pela
do Amazonas com a doação de Oxigênio
para ajudar a salvar vidas no Brasil, em
razão da pandemia da Covid-19.

Assinaram eletronicamente o documento CD211808771100, nesta ordem:
1 Dep. José Ricardo (PT/AM)
2 Dep. Airton Faleiro (PT/PA)
3 Dep. Pedro Uczai (PT/SC)
4 Dep. Natália Bonavides (PT/RN)
5 Dep. Nilto Tatto (PT/SP)
6 Dep. José Guimarães (PT/CE)
7 Dep. Enio Verri (PT/PR)
8 Dep. Professora Rosa Neide (PT/MT)
9 Dep. Leonardo Monteiro (PT/MG)
10 Dep. Valmir Assunção (PT/BA)
11 Dep. Paulo Teixeira (PT/SP)
12 Dep. Erika Kokay (PT/DF)
13 Dep. Bohn Gass (PT/RS)
14 Dep. Célio Moura (PT/TO)
15 Dep. Patrus Ananias (PT/MG)
16 Dep. Vicentinho (PT/SP)
17 Dep. Paulo Pimenta (PT/RS)
18 Dep. Vander Loubet (PT/MS)
19 Dep. Rubens Otoni (PT/GO)
20 Dep. Maria do Rosário (PT/RS)
21 Dep. Alencar Santana Braga (PT/SP)
22 Dep. Padre João (PT/MG)
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25 Dep. João Daniel (PT/SE)
26 Dep. Waldenor Pereira (PT/BA)
27 Dep. Benedita da Silva (PT/RJ)
28 Dep. Rejane Dias (PT/PI)
29 Dep. Frei Anastacio Ribeiro (PT/PB)
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24 Dep. Gleisi Hoffmann (PT/PR)
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23 Dep. Helder Salomão (PT/ES)

30 Dep. Marcon (PT/RS)
32 Dep. Rui Falcão (PT/SP)
33 Dep. Alexandre Padilha (PT/SP)
34 Dep. Marília Arraes (PT/PE)
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31 Dep. Rachel Marques (PT/CE)

