
 
  

Exma. Sra. 
Raquel Moraes 
DD Presidente da Câmara de Vereadores de 
SAPUCAIA DO SUL - RS 

 

Origem: Ver. GERVÁSIO SANTANA - PI 063/2020 

Assunto: Encaminha PROPOSIÇÃO pedindo aprovação para uma INDICAÇÃO ao         
Poder Executivo Municipal, SOLICITANDO, EM CONFORMIDADE COM A        
PORTARIA DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE Nº 582 (DE 01/09/2020),          
QUE, COM BANDEIRA AMARELA OU LARANJA, SEJAM AUTORIZADOS        
TREINOS COLETIVOS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS OU PRÁTICAS       
CORPORAIS. 

GERVASIO SANTANA, Vereador que este assina, com assento        
neste Poder Legislativo Municipal, vem respeitosamente a Vsa. Exa., na forma           
regimental, requerer seja levada à consideração do Plenário, a presente          
PROPOSIÇÃO para o que apresenta as seguintes: 

 

JUSTIFICATIVAS 

 

Considerando a Lei Federal nº 8.080, de 19 de dezembro de 1990, que             
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a             
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras          
providências; 

Considerando a declaração de Emergência em Saúde Pública de         
Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em          
30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus             
(COVID-19); 

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020,           
que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em           
decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 



 
Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que             

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de            
Importância Internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19), responsável        
pelo surto de 2019; 

Considerando a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério             
da Saúde, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na            
Lei nº 13.979 , de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para               
enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional         
decorrente do novo coronavírus (COVID-19); 

Considerando os Planos de Contingência Nacional e Estadual        
deflagrados em função da COVID-19; 

Considerando a Portaria Conjunta nº 01, de 08 de junho de 2020, que             
dispõe sobre as medidas de prevenção, monitoramento e controle da COVID-19 a            
serem adotadas por todas as Instituições de Ensino no âmbito do Estado do Rio              
Grande do Sul; 

Considerando a Nota Informativa nº 18 COE SES-RS, de 13 de agosto            
de 2020, que dispõe sobre recomendações para prevenção e controle de infecções            
pelo novo coronavírus da COVID-19 e outras síndromes gripais a serem adotadas            
em competições esportivas em nível Estadual e Federal, realizadas no território do            
Estado do Rio Grande do Sul; 

Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas          
de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a              
fim de controlar a disseminação da doença no Estado do Rio Grande do Sul; 

Considerando a íntegra do disposto na Portaria SES Nº 582 DE           
01/09/2020, assinada por Arita Bergmann, Secretária Estadual de Saúde, que          
dispõe sobre as medidas de prevenção, monitoramento e controle da COVID-19 a            
serem aplicadas nos estabelecimentos e nos serviços prestados de atividades          
esportivas ou práticas corporais; 

Considerando o Decreto Estadual nº 55.240, de 10 de maio de 2020 e             
alterações posteriores, que institui o Sistema de Distanciamento Controlado e reitera           
a declaração de estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Rio               
Grande do Sul para fins de prevenção e de enfrentamento à Pandemia da             
COVID-19 (novo coronavírus), e dá outras providências; 



 
Considerando ainda o disposto no §3º do art. 6º do mesmo Decreto            

Estadual N.º 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de              
Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia           
causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do             
Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território             
estadual e dá outras providências. 

Sugere o presente Projeto por Indicação que, quando o modelo de           
controle e enfrentamento ao Covid-19 proposto pelo Governo do Estado do Rio            
Grande do Sul determine e classifique o município de Sapucaia do Sul com a              
Bandeira Amarela ou Laranja, sejam autorizados treinos coletivos de atividades          
esportivas ou práticas corporais, obedecido o disposto na Portaria SES Nº 582 DE             
01/09/2020. 

Assim, exposto os objetivos visados pela proposição ora submetida ao          
crivo desta Casa Legislativa, peço a compreensão e o apoio de todos os edis para               
que esta indicação seja aprovada. 

 

Sapucaia do Sul, 12 de setembro de 2020 

 

 

Gervásio Santana 
Vereador Autor (Progressistas) 


