REQ n.22/2021

Solicita realização de Sessão para
discutir a situação dos municípios do
Estado do Pará que enfrentam a
“segunda onda” da Covid.

Apresentação: 05/03/2021 12:37 - CEXCORVI

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal
Airton Faleiro
REQUERIMENTO
/2021
(Dos Srs. Airton Faleiro e Alexandre padilha)

Nos termos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, solicito

medidas de restrição de locomoção e de lockdown por conta da elevada
contaminação da nova variante do vírus.

JUSTIFICATIVA

Com as devidas estimas aos Nobres Pares, manifestamos nossa extrema
preocupação com a chegada da “segunda onda” do Covid-19 ao Estado do
Pará, principalmente nas regiões do Baixo Amazonas, da Calha Norte e do
Tapajós. Temos confirmações de registros de casos da nova variante do vírus
nessas regiões e é uma realidade a alta taxa de ocupação de leitos na UTI, em
paralelo com a divulgada indisponibilidade de vacinas para toda população.
Em virtude de nossas fronteiras e do alto grau de contato com nossos irmãos
amazonenses, inevitavelmente o vírus acabaria circulando no Estado do Pará,
apesar de todas as medidas adotadas pelo nosso Governo do Estado. De fato,
o vírus chegou. Por conta disso, o Governo Estadual decretou lockdown na
região e outras medidas restritivas de circulação, com o objetivo de impedir
ainda mais a alta contaminação da população.
Em virtude desta ação de trancamento, o comércio e a economia destes
municípios já enfrentam graves problemas de ordem econômica as quais
refletirão na renda da população e nas administrações dos estabelecimentos
comerciais. Algo que preocupa a todos.
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Pará os quais apresentam alta taxa de ocupação de leitos de UTI e decretaram
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realização de Sessão para discutir a situação dos municípios do Estado do

Requerimento para realizarmos Sessão para discutirmos a situação dos
municípios gravemente afetados pela “segunda onda” do Covid-19 e
elaborarmos sugestões e encaminhamentos a fim de solucionarmos os
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vida destas populações, requeremos aos Nobres Pares a aprovação deste
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Em virtude deste complexo cenário e das repercussões imediatas na

presentes problemas.

Alexandre Padilha
PT/SP

de 2021.
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