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INDICAÇÃO Nº. 3.066/2021 

Senhor Presidente e Senhores Vereadores, 

O Vereador que esta subscreve, de acordo com atribuições conferidas 

pelo Regimento Interno, vem mui respeitosamente indicar ao Prefeito Municipal de 

Colorado do Oeste, Estado de Rondônia, José Ribamar de Oliveira, para que através 

Secretaria Municipal Competente, solicite a Secretaria de Estado da Saúde que seja 

realizado em Colorado do Oeste um Drive-Thru para testagem em massa da Covid-19 

em nossa população, levando em consideração os casos de pessoas contaminadas, e 

em muitos casos, o munícipe ter que realizar o exame na rede particular. 

 

JUSTIFICATIVA AO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Tendo em vista o aumento dos casos positivos nas últimas semanas, 

é de extrema importância o uso dos testes rápidos para que um maior número de 

pessoas possa fazer a testagem, em especial utilizando o sistema Drive-Thru.  

A testagem vai possibilitar que o poder público determine 

isolamento para quem está doente, é de suma importância para que medidas 

assertivas sejam tomadas no controle da transmissão do vírus e no tratamento. 

O Drive-Thru para testagem da covid-19 faz parte do projeto “Mapeia 

Rondônia”. A iniciativa identifica o estágio de evolução do vírus no Estado e dá base 

para ações precisas de enfrentamento da pandemia que assola o país. 

Diante do exposto, solicita informações quanto ao indicado, ou 

justificativa referente a impossibilidade de atendimento no prazo de 30 (trinta) dias 

úteis, conforme disposto no Art. 65, XIX, da Lei Orgânica Municipal. 

Sala das Sessões – Colorado do Oeste – Estado de Rondônia, 17 de Junho de 2021. 

 

 

THIAGO JOSÉ MONTEIRO VIEIRA  
Vereador da CMCO 

 


