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SENHOR PRESIDENTE 
 
O Vereador que este subscreve requer que depois de ouvido o douto Plenário e, se aprovado, 

esta Casa solicite ao Exelentíssimo Prefeito Municipal e a Secretária responsável o seguinte pedido de 
indicação: REALIZAÇÃO DE TESTES PREVENTIVOS DA COVID-19 EM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ÁREA 
DA EDUCAÇÃO.  
 

JUSTIFICATIVA 
 
A Prefeitura municipal de Osório optou pela retomada da volta às aulas em nosso município. 

Sabemos da importância das aulas presenciais para o desenvolvimento social, cultural e educacional de 
nossas crianças, principalmente àquelas que não possuem condições socioeconômicas para realizar as 
atividades de forma remota e eletrônica. Ainda, a retomada às aulas também é essencial para aquelas 
famílias, em especial as mãe solteiras de nosso município que precisam trabalhar e não tem, na maioria 
das vezes, com quem deixar seus filhos a não ser a própria instituição de ensino, para que possam exercer 
sua profissão com tranquilidade garantindo a subsistência de si própria e de sua família.  

Todavia, ainda estamos enfrentando a pandemia da COVID-19 e devemos tomar todas as 
medidas de combate e prevenção à COVID-19 para que tenhamos uma retomada à volta às aulas mais 
seguro possível.  

Dessa maneira, após visitas e conversas com as equipes disciplinares das Escolas de nosso 
munícipio, este Vereador entende ser de extrema relevância a realização de TESTES DE COVID-19 em todos 
os profissionais da área da educação, a serem disponibilizados pelo Poder Executivo, para que não 
tenhamos qualquer tipo de imprevisto ou casos semelhantes aos que aconteceram nos municípios de 
Caxias do Sul e até mesmo em nosso município, onde houve surtos de Covid-19, fazendo com que toda a 
comunidade escolar ficasse apreensiva por suas famílias, bem como em isolamento social, o que acarretou 
em atraso na retomada às aulas de maneira presencial.  

Este é um apelo ao Poder Executivo Municipal de Osório para que tome todas as MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, em especial OS TESTES PREVENTIVOS DE COVID-19. 

Desse modo, conto com o apoio e apreciação dos nobres colegas Vereadores. 
 
 

Sala de sessões em 24 de maio de 2021. 
 
 

Vereador Ricardo Bolzan 
Bancada do PDT 

 
 
 
  


