
ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

INDICAÇÃO N° cI / 2021 

Autoria: Deputada GORETTI REIS 

INDICO à mesa, com base no artigo 198 do Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa do Estado, após, ouvido o Plenário, que seja 

encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Sergipe, 

Belivaldo Chagas, a indicação da propositura na qual solicita: 

" adoção de medidas para suspensão das festas públicas 

réveillon e carnaval em todo Estado, em razão da pandemia de Covid-19". 

JUSTIFICATIVA 

É incontestável a importância econômica, cultural e social da festa carnaval, 
evento mais comemorado no Brasil. Porém, deve-se observar que ainda estamos 
em um período de pandemia, que os índices de vacinação de segunda dose até 
presente data são insatisfatórios, que em outros países, a Covid-19 vem se 
proliferando, o que deve levar ao Poder Executivo a agir com prudência  corn  
relação a liberação de eventos de grande porte mesmo em espaços públicos. 

Festa de réveillon e carnaval são eventos de massa, que não há corno controlar 
aglomerações, uso de máscara e garantir a participação somente de pessoas 
totalmente vacinadas, em um evento desta magnitude. A pandemia, ainda não foi 
controlada e nestes últimos meses surgiu nova variante, que desafia a ciência, 
portanto requer mais atenção por parte da população e do poder público. 

Agir com prudência com relação à pandemia, é uma medida de saúde pública, que 
busca redução de danos, no que concerne a disseminação da doença, controle de 
leitos hospitalares e até número de óbitos. 
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Diante da assertiva, e ciente que a medida de suspensão destes eventos, 
onde as pessoas se confraternizam como também se divertem, é impopular, devido 
ao grande cunho social, porém a saúde deve estar em primeiro lugar. 

Portanto, clamo aos nobres parlamentares a aprovação acerca da presente 
proposição. 

O TEXTO A SER ENVIADO TERÁ A SEGUINTE REDAÇÃO: 

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, atendendo 

Propositura da Deputada GORETTI REIS, aprovou a Indicação N° 

/1:st- /2021, a ser encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de 

Sergipe, Belivaldo Chagas a qual solicita a "adoção de medidas para 

suspensão das festas públicas réveillon e carnaval em todo Estado, em 

razão da pandemia de Covid-19". 

Aracaju, sala das sessões, 29 de novembro de 2021 

Górti1tëis— 
Deputada Estadual - PSD/SE 

Assembleia Legislativa de Sergipe I Palath) Construtor Sono Alves I As. Ivo do Prado,  sin  - AraeajWSE I CEP:49.006-900 I Centro 
Gabinete Deputada Goretti Reis I  5 Andar I  Tel:  (79) 3216 66261 E-matl: deu.aorettireiseal.se.gov.br  

2 


	Page 1
	Page 2

