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REQUERIMENTO N°157/2021 DE 12 DE AGOSTO DE 2021. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Acaraú/CE, 
Excelentíssimos Senhores Vereadores e Vereadoras. 

Requerimento para que a Prefeitura Municipal, através 
das Secretarias de Educação e Saúde promovam a 
testagem periódica dos professores e funcionários do 
sistema público de ensino municipal, juntamente com a 
compra e distribuição de máscaras N95 ou equivalentes 
para os educadores. 

O retorno das aulas presenciais no município de Acaraú está prestes a acontecer, ainda que 
de forma híbrida, mesmo ainda com alguns casos de Covid-1 9 sendo registrados na cidade, e 
com a preocupação da nova Cepa Deita do vírus. 

É imprescindível que a Secretaria da Educação com apoio e parceria da Secretaria de Saúde 
devam se programar e planejar o retorno adequado, seguindo todos os protocolos de 
segurança para minimizar ou zerar possíveis transmissões que possam ocorrer dentro do 
ambiente escolar. 

A testagem periódica é uma medida preventiva extremamente efetiva, já que, sinaliza ao 
sistema público quais são os profissionais que poderiam contaminar outros profissionais e 
crianças dentro das escolas além de fornecer mais chances de recuperação da Covid-1 9. 

Além disso, o aparecimento de mais variantes do coronavírus e que as suas mutações podem 
tornar a infecção mais grave e perigosa, é muito importante a adoção de outras medidas 
além da testagem para frear o contágio, por isso se faz necessário uma maior atenção ao uso 
de máscara para os profissionais da educação. E recomendável o uso de máscaras que 
possuem o poder de filtragem superior aos das máscaras cirúrgicas e de pano, como as N95 ou 
semelhantes, além de serem supereficientes em barrar vírus disseminados suspensos no ar em 
minúsculas partículas 

Diante disso, REQUEIRO à esta Douta Mesa, depois de ouvido a decisão deste Plenário, como 
determina o Regimento Interno, que se digne em oficializar a Prefeitura Municipal, em especial 
as Secretarias de Educação e Saúde para que promovam testagem periádica dos professores 
e funcionários do ensino público municipal, juntamente com a compra e distribuição de 
máscaras n95 ou equivalentes para os educadores. 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 
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