RIC n.990/2020

Requer ao Ministério da Cidadania
informações sobre o retorno aos jogos de
futebol no Brasil.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº
, DE 2020
(Do Sr. Deputado Alexandre Padilha)

da Constituição Federal, e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, as seguintes informações do Ministério da
Cidadania:
1) O Ministério da Cidadania estabeleceu protocolo ou
alguma orientação para as federações e confederações
esportivas a respeito dos procedimentos necessários para
assegurar a saúde dos atletas e profissionais envolvidos
nas atividades desportivas?
2) Aconteceram reuniões entre este ministério e a
Confederação Brasileira de Futebol sobre o assunto? Em
caso positivo, quantos encontros/reuniões? Foram
ouvidos especialistas sanitários, representações dos
atletas, etc? Existem estudos científicos no âmbito deste
ministério que foram utilizados para subsidiar decisões de
liberação do futebol ou outros esportes coletivos?
3) Houve consulta ou alguma reunião com o Comitê de
Emergência da Covid-19?
4) Quais as iniciativas este Ministério tem tomado para
garantir o retorno a atividades esportivas com segurança?

JUSTIFICAÇÃO

*CD206206178200*

O Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 50, § 2º

Documento eletrônico assinado por Alexandre Padilha (PT/SP), através do ponto SDR_56341,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Senhor Presidente,

tema de amplo interesse do Congresso Nacional, de suas Casas e Comissões
a teor do quanto disposto no art.116 do RICD, com a urgência que se faz
necessária, requeiro as informações aqui solicitadas.

Sala das Sessões, em 12 de agosto de 2020.

ALEXANDRE PADILHA
Deputado Federal PT/SP

1 https://globoesporte.globo.com/go/futebol/times/atletico-go/noticia/atletico-goconsegue-recurso-para-escalar-jogadores-que-testaram-positivo-para-covid19.ghtml
2 https://globoesporte.globo.com/go/futebol/times/goias/noticia/goias-tem-10casos-de-covid-19-no-elenco-horas-antes-da-partida-contra-o-sao-paulo.ghtml
3 https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/2020/08/11/csa-chegaa-18-jogadores-infectados-pelo-coronavirus-e-so-tem-9-disponiveis.htm
4 https://portalcorreio.com.br/time-do-imperatriz-esta-com-covid-19-e-jogocontra-treze-e-adiado/
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Considerando que a proteção aos atletas e aos
profissionais envolvidos em partidas de futebol deve ser a prioridade, sendo o
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O que é para ser um entretenimento na vida do brasileiro
que ocupa parte dos seus momentos de descanso, que alegra e descontrai,
compondo a própria cultura do país, tornou-se um pesadelo. Muitos atletas têm
testado positivo, há casos inclusive de mais de uma dezena de infectados no
mesmo time e a reação dos organizadores do evento é confusa e muitas vezes
contraditória1.234

Documento eletrônico assinado por Alexandre Padilha (PT/SP), através do ponto SDR_56341,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

O futebol brasileiro voltou. A frase que deveria ser motivo
de alegria para milhões de brasileiros e brasileiras que são fãs do esporte, se
tornou motivo de extrema preocupação sanitária, vez que os dados da
pandemia da COVID-19 no Brasil continuam trágicos e tendo já ultrapassado o
nefasto número dos 100 mil mortos.

