
Requerimento Nº: 679 / 2022

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ

REQUER QUE SEJA ENVIADO OFÍCIO AO COMITÊ ESTADUAL DE

ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS A FIM DE QUE

SEJA REALIZADO ESTUDO TÉCNICO QUE VIABILIZE A

DESOBRIGAÇÃO DO USO DE MÁSCARAS COMO MEDIDA SANITÁRIA

DE COMBATE AO COVID-19.

O Deputado André Fernandes, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, vem, com o devido respeito e acatamento,

requerer a Vossa Excelência, que após a manifestação do Plenário desta Casa Legislativa, se digne a enviar expediente ao Comitê

Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus, na pessoa de seu presidente, o Ilustríssimo Senhor Secretário da Saúde

Marcos Gadelha, a fim de que seja realizado Estudo Técnico que viabilize a desobrigação do uso de máscaras como medida

sanitária de combate à pandemia.

Justificativa:

Recentes estudos publicados em grandes canais de comunicação apontam a ineficiência do uso de máscaras como medida de

combate ao Coronavírus. Países como a Espanha, Reino Unido, França, Holanda, Dinamarca, Áustria, Finlândia, Bélgica, Grécia e

Suécia, diante dos baixos índices de infecção, e,  índices ainda menores de fatalidades já flexibilizaram as medidas de combate a

pandemia, inclusive abrindo mão do uso obrigatório de máscaras.

Uma rápida análise nos números apurados pelo nosso sistema de saúde, dão conta da grande diminuição em casos de infecção,

bem como, no número de fatalidades ocasionadas pelo Coronavírus em nosso Estado, sendo notícia vinculada em canais locais,

que, no Ceará, o mês de fevereiro apresentou 200 mil casos a menos que janeiro de 2022, configurando momento propício para a

flexibilização das medidas rígidas de combate da Covid-19.

O apanhado de notícias e estudos atuais apontam numa só direção, qual seja, a flexibilização das medidas aplicadas no combate ao

Coronavírus. Precisamos conduzir nossa população a uma condição mais próxima da normalidade, e assim fomentar a retomada de

nossa economia. Portanto, esperamos que pelos motivos expostos, o trabalho pleiteado seja viabilizado, atendendo as

reivindicações, solicitações e anseios da população cearense.

Sala das Sessões, 03 de Março de 2022

Dep. ANDRÉ FERNANDES
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