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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

Telefone: - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

INDICAÇÃO

Senhor Presidente,
 
Esta Vereadora requer a Vossa Excelência que, após os trâmites regimentais, com fundamento do art. 96 do
regimento Interno deste Legisla�vo e no parágrafo único do art. 55 da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre,
seja encaminhada a seguinte

 

INDICAÇÃO

 

Ao Senhor Prefeito Municipal, conforme segue:

 

Que o Poder Execu�vo, tendo em vista o retorno presencial das escolas e creches municipais, realize
testes rápidos para Covid-19 em todos os trabalhadores da rede pública municipal de ensino. 

Considerando que um ponto central da metodologia de testagem é a periodicidade e o �po de teste,
indica-se 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. 

 

JUSTIFICATIVA

 

Considerando o retorno presencial às aulas nas ins�tuições de ensino público municipal de Porto Alegre,
protocolamos esta Indicação ao Poder Execu�vo como ar�culação de garan�a da segurança sanitária nas
escolas. Tal requerimento baseia-se no solicitado por especialistas da área da saúde, que trabalham
diretamente no combate ao coronavírus em um dos principais hospitais do país, qual seja o Hospital de
Clínicas de Porto Alegre. 

Em entrevista ao jornal Zero Hora, Eduardo Sprinz, chefe do serviço de Infectologia do Hospital de Clínicas
de Porto Alegre, referiu que a estratégia do Poder Execu�vo de realizar testagem via RT-PCR e sem
qualquer periodicidade definida é ineficiente. O estudioso defende que “o melhor, nesse caso, seria
u�lizar testes rápidos que informam o resultado em 15 minutos e evitam que a pessoa contaminada siga
circulando e contaminando outras. Além disso, o infectologista aponta que é preciso testar os
profissionais a cada três ou cinco dias para que a medida tenha efeito de longo prazo”.

Da mesma forma, a vereadora Daiana Santos, que este subscreve, é sanitarista de formação e, por isso,
entende ser de extrema importância a testagem periódica de profissionais da educação para garan�r que
as escolas não se tornem um espaço de aumento do contágio do coronavírus na cidade. Por isso,
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indicamos a realização de testes rápidos para Covid-19, com periodicidade mínima de uma vez por
semana, em todos os trabalhadores da rede pública municipal de ensino. 

Esta Indicação visa a concre�zação de medidas efe�vas para assegurar a segurança sanitária nas escolas.
Além dos protocolos mais difundidos, como uso de máscaras e álcool gel, a testagem em massa tem se
mostrado uma das formas mais efe�vas de controle da propagação do COVID-19. Desta forma, será
possível garan�r maior eficácia na prevenção dos surtos da doença, além de assegurar maior proteção
sanitária à comunidade escolar.

Nos termos da competência estabelecida pelo ar�go 23, II da Cons�tuição Federal e com fundamento
no ar�go 55, parágrafo único da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, combinado com os ar�gos
87, VI e 96, ambos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Porto Alegre, apresentamos a
presente Indicação ao Poder Execu�vo e contamos com o apoio e a sensibilidade das/os colegas
vereadoras/es e do Poder Execu�vo Municipal para a efe�vação das medidas acima indicadas.  

 

 

Fonte: h�ps://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/no�cia/2021/04/prefeitura-de-porto-alegre-comeca-a-testar-
professores-da-rede-municipal-cko3ewicj00b5018m2os3m1xn.html
 

 

Documento assinado eletronicamente por Daiana Silva dos Santos, Vereador(a), em 30/04/2021, às
16:28, 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 0229868 e o código CRC 555082FF.

Referência: Processo nº 209.00061/2021-73 SEI nº 0229868
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