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Indicação N2 

REGISTRO N(l 
Exma. Sr.1 
RAQllEL MORAES 
Presidente da Câmara Municipal de 
SAPUCAIA DO SUL-RS 

DO 

PROCESSO N": N9 033 12020 

..,.. _ _. ~ ~r:un 1 t.. RU n .\ \11:~ \ 

O prc .(.li !.:- r tp<: d1c11 t,:: :,_.1 ,, pr~~cm ,d<J 
l m pl1:ri.ít10 , 

r,:v1 _a_\ _D_k_ .àS} -~... , t,,, \.!\ , , ~ 

n 1 _ b _-_rei,lni&o d.t _ 1.. i )J '/ '1. 1 . .,_ 

VEREA DOR: NELSON BRAMBILA-(PL) _1.,- l· t9l t·-A 111 :._L,~ 
Ver Se..:rr,.l!'n_ _ _ 

ASSUNTO : Encaminha PROPOSIÇÃO pedindo aprovação para uma INDICAÇÃO à Secretaria 
da Saúde no sentido de que, "Dispõe de teste rápido em familiares e colegas de pessoas que 
testaram positivo para COVID- 19, no Município de Sapucaia do Sul ''. 

NELSON BRAMBILA, Vereador este que assina, integrante da Bancada do 
PARTIDO LIBERAL (PL), com assento neste Poder Legislativo Municipal. vem, 
respeitosamente, a presença de V Exa, na fonna regimental. requerer que seja le\ada à 
consideração do Colendo Plenário, a presente INDICAÇÃO , para que apresenta as seguintes 

JUSTIFICATIVAS: 

A referida INDICAÇÃO, decorre da necessidade de testar familiares e amigos ( 
pessoas do convívio direto) de pacientes que testaram positivo para o novo Coro na vírus. pois dessa 
forma evitaria a aglomeração de pacientes em hospitais, assim como a disseminação . sem agra.\ ar o 
quadro dos recém infectados . 

Além disso, essa indicação visa precaver um surto maior dentro do Muni(' ípio. 
sabenio<; que a medida do dia-a-dia é lavar as mãos e evitar aglomeração para que se reduza o 

contágio da doença, pois sem a adoção das recomendações, número de casos podem dobrar . porém 
sabemos que não há uma regra para todo país, cada região deve avaliar o que se pode fazer caso a 

ca::,o. Por isso é importante analisar o cenário de casos e possíveis riscos . 
. Sendo ass im, acredito que a melhor forma de evitar a clisscminaç:lo Lk) CO\'ID-1 q 

cm nos.so Município é investindo nos testes e aplicando em farniliarl?s I."' pessoa~ pró.\imas :'i:-

1,, itimas de~sa doença, mesmo que pra isso o Municípiu compre junto a iniciati, ·a pri, ada ns ditôs 
tcs te c., , só assim L'.vitaremos o agravo . 

Diante das jus1it1c..1ti vas, c<;rera contar com o ap(, in do~ dl' rnais Nobre-; ·P:1t't':-: . 

SALATJRAOENTES, Sapucai,1 du Su l. 12 Lk maio de 20~0. 

'\íE LSON BR AM BILA 
Vt ri.!adur A uror (Pl .) 


