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REQUERIMENTO Nº 0216288/2020 - 0216288 - GDSUBTENEVERTON

Em 15 de setembro de 2020.

REQUERIMENTO
Requer o envio de expediente ao
Excelentíssimo Senhor Carlos Massa Ratinho
Júnior, Governador do Estado do Paraná,
solicitando a adoção de medidas que
promovam a flexibilização das normas
referentes as atividades circenses no Estado
do Paraná durante a pandemia.
Senhor Presidente,
O Deputado que o presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, requer, após ouvido o
soberano Plenário, o ENVIO DE EXPEDIENTE ao Excelentíssimo Senhor Carlos Massa Ratinho Júnior,
Governador do Estado do Paraná, solicitando a adoção de medidas que promovam a flexibilização das
normas referentes as atividades circenses no Estado do Paraná durante a pandemia.
Esta flexibilização teria como objetivo principal permitir o retorno gradual das atividades circenses no
Estado do Paraná, desde que seja respeitado todos os protocolos de saúde a serem determinados pelos
órgãos competentes.
Importante ressaltar neste momento, que o poder público deve promover todas as soluções possíveis com
intuito de minimizar os efeitos desta pandemia e ao adotar medidas como a indicada neste requerimento
acaba por amenizar a crise destas pessoas que tanto dependem de seu trabalho para sobreviver.
Certo de que a medida se faz necessária ao atendimento do interesse público, conto com o apoio dos
nobres parlamentares e a devida atenção do Poder Executivo para sua efetivação.
Curitiba, 15 de setembro de 2020.
Subtenente Everton
Deputado Estadual
Membro do Bloco PSL/PTB
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