Ezequiel Ferreira participa de reunião com chefes de poderes sobre COVID-19
Ter, 17 de Março de 2020 17:13 -

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, Ezequiel Ferreira (PSDB),
esteve reunido na tarde desta segunda-feira (16), na Escola de Governo, com os chefes de
poderes onde compartilhou medidas adotadas para prevenção ao contágio pelo novo
coronavírus (COVID-19). No início do encontro ocorreram relatos dos secretários de Estado
sobre medidas já anunciadas e que poderão ser adotadas. Ao final, o presidente da
Assembleia acompanhou o grupo em evento com prefeitos da Grande Natal, mais a cidade de
Mossoró, e secretários municipais de saúde, com a mesma temática.

Para o deputado Ezequiel Ferreira, o momento é crítico e requer ações prioritárias de
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segurança e prevenção. "Viemos aqui, mais uma vez, nos colocarmos à disposição do
Governo e demais órgãos nesse enfrentamento. Um problema que aflige a todos com
dimensão planetária. A crise é coletiva é de todos nós", frisou o parlamentar que estabeleceu
medidas preventivas para o funcionamento do Legislativo Estadual em conformidade com o
Congresso Nacional e demais instituições.

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, diante de representantes dos demais
poderes fez um resumo das ações já anunciadas e externou a necessidade de formação de
uma rede para garantir o processo de prevenção e controle do novo Coronavírus.

Também participaram da reunião o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte,
João Rebouças, procurador-geral de Justiça, Eudo Leite; o vice-governador Antenor Roberto; o
defensor público geral do Estado, Marcos Vinícius Alves; o presidente do Tribunal de Contas
do Estado, Poti Júnior; e os secretários estaduais Raimundo Alves (Gabinete Civil), Coronel
Araújo (Segurança), Getúlio Marques (Educação), Cipriano Maia (Saúde), Mineiro (Gestão de
Projetos e Metas), Guia Dantas (Comunicação), Pedro Florêncio (Sistema Penitenciário) e Luiz
Marinho (PGE).

{BANNER}
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