Presidente da Assembleia anuncia R$ 2 milhões no combate ao Coronavírus
Ter, 31 de Março de 2020 17:23 -

O combate ao coronavírus no Rio Grande do Norte recebe apoio financeiro de R$ 2 milhões,
anunciado pelo presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira (PSDB) para o
combate ao coronavírus.

Em seu pronunciamento - exibido nas redes sociais do Legislativo - o presidente comenta a
pandemia e os efeitos no mundo, dirigindo as ações aos norteriograndenses. "O mundo vive a
maior crise dos últimos tempos por causa do Coronavírus. A sociedade merece ações
responsáveis e rápidas no combate à pandemia e por isso, como presidente da Assembleia
Legislativa do Rio Grande do Norte, juntamente com os 24 deputados estaduais e servidores,
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anunciamos a destinação de R$ 2 milhões e noventa mil reais para leitos de UTI do Hospital da
Polícia Militar e milhares de equipamentos de proteção individual para atender os profissionais
de saúde, segurança e a população nos hospitais regionais, referenciados para a Covid-19",
destaca.

O apoio financeiro da Assembleia Legislativa nas ações de combate ao Coronavírus contempla
recursos fundamentais para o amplo funcionamento dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) do Hospital da Polícia Militar, em Natal. Os leitos receberão pacientes em tratamento da
doença. A liberação do funcionamento das UTIs ocorre no momento em que a Assembleia,
Governo do Estado, poderes e instituições atuam em parceria na ampliação de leitos nas
unidades hospitalares do Estado.

O presidente da Assembleia Legislativa reafirma a importância da medida urgente, com aporte
financeiro feito de maneira imediata pelo Legislativo. "O Legislativo se une no combate ao
Coronavírus com ações parlamentares e com todo esforço no Poder Legislativo. Reduzimos as
despesas e suspendemos temporariamente os projetos. Dando condições para o apoio
financeiro que irá garantir mais leitos de UTI e equipamentos de segurança fundamentais para
a saúde da população", aponta o presidente.

Além do suporte financeiro, os deputados da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte
destinaram emendas para a saúde; solicitaram mais de 30 requerimentos e se solidarizaram
com a população.
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