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 Indicação a  realização de testes rápidos para
Covid-19, ou seja, que informam o resultado em
cerca de quinze minutos, com periodicidade
mínima de uma vez por semana, em todos os
trabalhadores da rede pública municipal de
ensino. 

  

Senhor Presidente,

 

 

Vem, perante esta Comissão de Saúde e Meio Ambiente,  para parecer a indicação  de autoria da
Vereadora Daiana dos Santos  que pretende  a realizar testes rápidos para Covid-19, ou seja, que
informam o resultado em cerca de quinze minutos, com periodicidade mínima de uma vez por
semana, em todos os trabalhadores da rede pública municipal de ensino. 

 

É meritoria à presente o respeito e cumprimento ao direito cons�tucional de zelar pela redução dos
riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança, conforme preceitua o
ar�go 7º, XXII, da Carta Magna. No mesmo sen�do, protocolei a Indicação nº. 68, que dispõe sobre a
testagem de PCRs aos professores e profissionais da educação, com o obje�vo de ter um levantamento
de casos ou contaminações destes profissionais neste período de retomada das aulas. Acredito que as
duas indicações são per�nentes para o combate e conhecimento da covid-19,  que visam a segurança do
trabalhador.

 

Desta forma, merece prosseguimento a presente indicação, devendo ser realizada a testagem de todos os
trabalhadores da rede pública de ensino, nos termos indicado.

 



Manifesto voto pela APROVAÇÃO da presente indicação.

 

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por Claudia Araújo, Vereador(a), em 13/05/2021, às 14:41,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-
2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0233812 e o código CRC 7087C976.

Referência: Processo nº 209.00061/2021-73 SEI nº 0233812

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 030/21 – Cosmam – contido no doc 0233812 – (SEI nº 209.00061/2021-73 –
Proc. nº 0444/21 – IND 071/21), de autoria da vereadora Cláudia Araújo, foi APROVADO através do
Sistema de Deliberação Remota no dia 20 de maio de 2021, tendo obtido 4 votos FAVORÁVEIS e 0 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo: 
CONCLUSÃO DO PARECER: pela aprovação da Indicação. 
• Vereador Jessé Sangalli (presidente) – FAVORÁVEL 
• Vereadora Cláudia Araújo (vice-presidente) – FAVORÁVEL 
• Vereador Aldacir Oliboni – (não votou) 
• Vereador José Freitas – FAVORÁVEL 
• Vereadora Lourdes Sprenger – (não votou) 
• Vereadora Psicóloga Tanise Sabino – FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Oli Carlos Ferreira Barbosa, Assistente Legisla�vo, em
20/05/2021, às 17:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0235973 e o código CRC 81E8D343.

Referência: Processo nº 209.00061/2021-73 SEI nº 0235973

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

