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Da 18a Legislatura, ia  Sessão Legislativa, 21a 
Sessão Ordinária, Presidência do Vereador 
Paulo Pereira e Jussarete Vargas, Secretária. 

Às quatorze horas e dez minutos do dia seis de julho de dois mil e vinte e um, terça-feira, 
reuniram-se os edis que compõem este egrégio Parlamento Caçapavano em Sessão Ordinária. 
O Presidente após verificar que havia número legal, com as ausências justificadas dos 
Vereadores: Luis Fernàndo Torres, conforme ofício n 0013/2021 e Antônio Carlos Casanova 
devido contato com seu Assessor que testou positivo para o Covid-19 na data de 06107/2021, 
deu por aberto os trabalhos da Sessão e colocou em discussão e votação a Ata n°02412021, 
que foi aprovada por unanimidade. Correspondências de Plenário: Ofício n 0 013/2021 do 
Gabinete do Vereador Luis Fernando Torres comunicando sua ausência na Sessão Ordinária 
desta terça-feira, dia 06 de Julho, conforme atestado em anexo. Ofício n 001412021 do Gabinete 
do Vereador Luis Fernando Torres solicitando a retirada da Indicação n 0 09112021, devido ao 
Poder Executivo já ter atendido a demanda. Ofício n 101 5/202 1 do Gabinete do Vereador Luis 
Fernando Torres solicitando a retirada de tramitação da indicação 09212021, por motivo de a 
matéria já ter tramitada na Casa. Atestado assinado pela Dra  Mariangela Badalott-CREMERS 
12757-Clínica Fertilitat/Porto Alegre-RS, datado de 21 de junho de 2021, atestando que o 
Vereador Sr. Antonio Dias de Almeida Filho esteve acompanhando a Senhora Patrícia Rosa 
Vargas em procedimento médico nesta Clínica necessitando afastamento de suas atividades 
laborais no período de 21 a 23 de junho de 2021. Ofício n 021112021 do Gabinete do Prefeito, 
encaminhando leis n°s: 4166 e 416712020 referente ao pedido de informação sobre o projeto de 
lei Executivo n°463512021. E-mail impresso datado de 25 de junho de 2021 14:42h, Marcelo 
Moreira da Silva-que está respondendo pela Chefia de Gabinete da SSP/RS, informando que de 
ordem o ofício n 0 18312021 desta Câmara Municipal de Vereadores foi encaminhado à Secretaria 
de Administração Penitenciária-SEAPEN. E-mail impresso datado de 22 de junho de 2021 
18:20h, da Gerência Executiva de Governo Santa Maria-Caixa Federal, assunto: Crédito de 
Recursos Financeiros-Orçamento Geral da União. E-mail impresso datado de 22, de junho de 
2021 da Gerência Executivo de Governo Santa Maria-Caixa Federal, assunto: Crédito de 
Recursos Financeiros-Orçamento Geral da União 18:34h, da Gerência Executiva de Governo 
Santa Maria, assunto: Crédito de Recursos Financeiros-Orçamento Geral da União. E-mail 
impresso datado de 28 de junho de 2021 15:52h, Gerência Executiva de Governo Santa Maria-
Caixa Federal, assunto: Crédito de Recursos Financeiros-Orçamento Geral da União. Ofício 
n021412021 do Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei que "Altera o Art.1° da Lei 
n041 72 de 13 de agosto de 2020", a fim de ser submetido à apreciação dessa egrégia Casa 
Legislativa (PL n 04640/2021). Ofício n 021512021 do Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto 
de lei que "Altera o art. 1 0  da Lei n04091 de 12 de dezembro de 2019", a fim der submetido à 
apreciação dessa egrégia Casa Legislativa (P.L.n 04642/2021). Ofício n 021612021 do Gabinete 
do Prefeito, encaminhando projeto de lei que "Autoriza o Poder Executivo Municipal às 
contratações temporárias de 02 (dois) Técnicos em enfermagem, pelo período de 12 (doze) 
meses, prorrogável por igual período e dá outras providências", a fim de ser submetido à 
apreciação dessa egrégia Casa Legislativa (PL n 0464112021). Ofício n 021712021 do Gabinete do 
Prefeito, encaminhando projeto de lei que "Autoriza o Poder Executivo Municipal às contratações 
temporárias de 05 (cinco) Técnicos em Enfermagem, pelo período de 12 (doze) meses, 
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prorrogável por igual período e dá outras providências", a fim de ser submetido à apreciação 
dessa egrégia Casa Legislativa (PL n 0 464312021). Ofício n 0218/2021 do Gabinete do Prefeito, 
encaminhando projeto de lei que "Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de 
R$250.301,00 e dá outras providências", a fim de ser submetido à apreciação dessa egrégia 
Casa Legislativa, em regime de urgência Art. 49 da Lei Orgânica Municipal (PI- n14644/2021). 
Ofício n°21912021 do Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei que "Autoriza abertura 
de crédito adicional especial no valor de R$35.000,00 e dá outras providências", a fim de ser 
submetido à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa (PL n 14645/2021). Ofício n 022212021 do 
Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei que "Cria o Comitê Municipal Gestor do 
Geoparque Caçapava-COMUGEO e dá outras providências", a fim de ser submetido à 
apreciação dessa egrégia Casa Legislativa (PL n 0464612021). Ofício n 022312021 do Gabinete do 
Prefeito, encaminhando projeto de lei que "Cria a Coordenadoria Municipal do Geoparque 
Caçapava-COMGEO e dá outras providências", a fim de ser submetido à apreciação dessa 
egrégia Casa Legislativa (PL n 0464712021). Ofício n 0220/2021 do Gabinete do Prefeito, 
encaminhando o projeto de lei que "Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor 
de R$234.700,00 e dá outras providências", a fim de ser submetido à apreciação dessa egrégia 
Casa Legislativa em regime de urgência Art.49 da Lei Orgânica Municipal (PI- n1464812021). 
Ofício n022412021 do Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei que "Dispõe sobre o 
Programa Temporário de Pagamento à Vista-Refis 2021, dos Créditos Tributários e Não-
Tributários, inscritos em dívida ativa administrativa, protestados e ajuizados com remissão dos 
juro multa de mora e dá outras providências", a fim de ser submetido à apreciação dessa 
egrégia Casa Legislativa (PL n 0464912021). Decretos Executivos n°s: 4698, 4699, 4700, 4701, 
4702, 4704, 4705, 4706, 4707, 4708, 4710, 4712/2021. Projeto de Lei Legislativo n 14638/2021 
de autoria da Vereadora Patricia Castro-PI- - "Institui a 'Semana do Empreendedorismo 
Feminino' no Município de Caçapava do Sul/RS". Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei 
Legislativo n 0463912021 de autoria da Vereadora Mirelia Fernandes Biacchi-PDT - "Institui o 
Dia, Municipal do Orgulho LGBTQIA+ no Município de Caçapava do Sul". Encaminhado às 
Comissões. Projeto de Lei Executivo n°4640/2021 - "Altera o Art.1 1  da Lei n 04172 de 13 de 
agosto de 2020". Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei Executivo n 0464112021 - 
"Autoriza o Poder Executivo Municipal às contratações temporárias de 02 (dois) Técnicos em 
Enfermagem". Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei Executivo n 0464212021 - "Altera 
o art. 1 0  da Lei n 04091 de 12 de dezembro de 2019". Encaminhado às Comissões. Projeto de 
Lei Executivo n 0464312021 - "Autoriza o Poder Executivo Municipal às contratações 
temporárias de 05 (cinco) Técnicos em Enfermagem, pelo período de 12 (doze) meses, 
prorrogável por igual período e dá outras providências". Encaminhado às Comissões. Projeto 
de Lei Executivo n 0464412021 - "Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de 
R$250.301,00 e dá outras providências". Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei 
Executivo n04645/2021 - "Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de 
R$35.000,00 e dá outras providências". Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei 
Executivo n° 4646/2021 - "Cria o Comitê Municipal Gestor do Geoparque Caçapava-
COMUGEO e dá outras providências". Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei Executivo 
n04647/2021 - "Cria a Coordenadoria Municipal do Geoparque Caçapava-COMGEO e dá outras 
providências". Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei Executivo n 0464812021 - 
"Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$234.700,00 e dá outras 
providências". Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei Executivo n 04649/2021 - "Dispõe 
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sobre o Programa Temporário de Pagamento à Vista-REFIS 2021, dos Créditos Tributários e 
NãoTributários,.inscritos em dívida ativa administrativa, protestados e ajuizados com remissão 
dos juros e multa de mora e dá outras providências". Encaminhado às Comissões. Sanções: 
Leis n°s: 4200, 4224, 4225, 4226, 4227, 4228, 4229, 4231, 4232, 4233 e 4234/2021, aprovadas 
pelo Poder Legislativo Municipal, sancionadas e promulgadas pelo Prefeito Municipal. Grande 
Expediente: Não houve por acordo dos Líderes. Ordem do dia: Origem do Poder Executivo: 
Projeto de Lei Executivo n 04620/2021 - "Autoriza o Poder Executivo Municipal a contrações 
temporárias de 04 (quatro) Professores, pelo período de 06 (seis) meses prorrogável por igual 
período ou até a nomeação do concurso e dá outras providências". Mensagem Retificativa ao 
Projeto de Lei n 0462012021, com a seguinte alteração: "Fica alterado o caput do artigo 1 11 , do 
projeto de lei supramencionado, retificando-se para melhor adequá-lo, o qual passa a ter a seguinte 
redação: Onde consta: Art.1 0- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado às contratações 
temporárias de Professores para atuarem nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, pelo período 
de 06 (seis) meses ou até a posse de nomeação por concurso, conforme segue: ( ... ) Leia-se: Art.1 0-

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado às contratações temporárias de Professores para 
atuarem nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, pelo período de 06 (seis) meses, possibilitada a 
rescisão antecipada em caso de nomeação de servidor efetivo para o exercício de tais atividades, 
conforme segue: ( ... )". Foi feita a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação Final e do parecer da Comissão de lnfraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar 
Social, ambos favoráveis ao projeto de lei. Colocado em discussão e votação o Projeto de 
Lei Executivo n 04620/2021 foi aprovado por unanimidade juntamente com a sua 
Mensagem Retificativa. Origem do Poder Legislativo: Indicações: 09112021 de autoria do 
Vereador Luis Fernando Torres-PT - "Indica ao Poder Executivo Municipal, que seja aberta as 
dependências do Ginásio de Esportes Ciro Carlos de Meio (Melão), para abrigar os moradores 
de rua em vulnerabilidade social, durante o inverno". Retirada conforme ofício n 0014/2021 do 
Gabinete deste Vereador. 092/2021 de autoria do Vereadór Luis Fernando Torres-PT - "Indica 
ao Poder Executivo Municipal que seja criado o Cadastro Municipal de Animais Domésticos". 
Retirada conforme ofício n°015/2021 do Gabinete deste Vereador. 09312021 de autoria da 
Vereadora Mirelia Biacchi-PDT - "Indica ao Poder Exeàutivp Municipal na pessoa do Senhor 
Prefeito Municipal Giovani Amestoy da Silva o que sejam incluídos no Calendário de Vacinação 
da Covid-19 os Técnicos de Instalação da área da Telecomunicações". Deferida de Plano. 
09412021 de autoria da Vereadora Mireila Biacchi-PDT - "Indica ao Poder Executivo Municipal, 
os locais e ruas que dão acesso a Escolas, Creches e Postos de Saúde, que de acordo com o 
Critério do 'Programa Pavimenta' do Estado de RS, receberão pavimentação e infraestrutura de 
esgoto e acessibilidade". Manifestou-se a Vereadora Mirella Fernandes, não havendo mais 
manifestações a Indicação n°094/2021 foi Deferida de Plano. 095/2021 de autoria dos 
Vereadores: Antonio Almeida Filho-MDB e Silvio Tondo-PP - "Indicam ao Poder Executivo 
Municipal, que apresente uma solução para o problema do Prédio Sede da Prefeitura Municipal, 
o qual teve a obra de substituição do telhado abandonada em abril do ano passado pela 
empresa contratada". Manifestaram-se os Vereadores: Silvio Tondo, Antonio Almeida Filho; 
Assumiu a Presidência a Vereadora Jussarete Vargas; Manifestou-se da Tribuna o Vereador 
Paulo Pereira; Retornou a Presidência o Vereador Paulo Pereira; Manifestaram-se ainda os 
Vereadores: Marco Vivian, Mirella Fernandes, Paulo Pereira da Presidência e Zilmar Araújo. Não 
havendo mais manifestações a Indicação n°095/2021 foi Deferida de Plano. 09612021 de 
autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Indica ao Poder Executivo Municipal, através 
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da Secretaria Municipal de Saúde, que utilize o melão como ponto fixo de vacinação, 
desafogando assim a Policlínica para seus procedimentos regulares". Manifestaram-se os 
Vereadores: Antonio Almeida Filho, Jussarete Vargas em aparte e da Presidência Paulo 
Pereira. Não havendo mais manifestações a Indicação n 0096/2021 foi Deferida de Plano. 
097/2021 de autoria da Vereadora Mirella Biacchi-PDT - "Indica ao Poder Executivo Municipal a 
utilização do trabalho dos Agentes de Endemias do Município para que, juntamente às visitas 
em residências para controle da 'Dengue', seja feito o Censo dos Animais Domésticos". Foi 
retirada pela autora por já ter tramitado matéria similar do Vereador Paulo Pereira. 
098/2021 de autoria da Vereadora Mirella Biacchi-PDT - "Indica ao Poder Executivo Municipal a 
contratação em caráter emergencial de uma Fiscal Ambiental para atuar junto a Secretaria de 
Meio Ambiente para averiguar denúncias de crimes ambientais e lavrar os autos de infração de 
acordo com a Lei Municipal n 0943, de 28 de janeiro de 1998". Deferida de Plano. 09912021 de 
autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Indica ao Poder Executivo Municipal que seja 
flexibilizado o horário de restaurantes e lancherias, até às 22 horas, com saída às 23 horas, nos 
dias de semana e até às 23 horas com saídas às 00:00 horas nos finais de semana". 
Manifestaram-se os Vereadores: Antonio Almeida Filho, Silvio Tondo e em aparte Antonio 
Almeida Filho. Não havendo mais manifestações a Indicação n°099/2021 foi Deferida de 
Plano. Requerimentos: 10712021 de autoria dos Vereadores: Luis Fernando Torres-PT e Silvio 
Tondo-PP - "Requerem envio de votos de profundo pesar aos familiares do Senhor Antonio 
Geraldino Ilha de Oliveira". Deferido de Plano. 10812021 de autoria da Vereadora Mireila 
Fernandes-PDT - "Requer envio de votos de profundo pesar aos familiares e amigos de Roberto 
Chaves de Lima (Beto)". Deferido de Plano. 10912021 de autoria do Vereador Luis Fernando 
Torres-PT - "Requer o envio de Votos de Profundo Pesar aos familiares do Senhor José 
Ronaldo Alves Trindade, (Nei Trindade)". Deferido de Plano. 11012021 de autoria do Vereador 
Silvio Tondo-PP - "Requer o envio de votos de profundo pesar aos familiares do Senhor 
Zeferino Zilmar Teixeira de Freitas". Deferido de Plano. 11112021 de autoria do Vereador Luis 
Fernando Torres-PT - "Requer o envio de votos de profundo pesar aos familiares da Senhora 
Maria do Carmo Paiva de Sousa Noronha de Freitas". Deferido de Plano. 112/2021 de autoria 
do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Requer envio de votos de profundo pesar aos 
familiares e amigos de Olinto Vargas Dias". Deferido de Plano. 11312021 de autoria da Câmara 
Municipal de Vereadores - "Requer envio de votos de profundo pesar aos familiares e amigos do 
Padre Jorge Antônio Hudson". Deferido de Plano. 11412021 de autoria da Câmara Municipal de 
Vereadores - "Requer envio de votos de profundo pesar aos familiares e amigos de Joaquim 
Guimaães Moreira (Apelido Quim)". Deferido de Plano. 11512021 de autoria da Câmara 
Municipal de Vereadores - "Requer envio de votos de profundo pesar aos familiares e amigos de 
Maria An  Leão Dias". Deferido de Plano. 11612021 de autoria do Vereador Zilmar Araújo-PP - 
"Requer envio de votos de profundo pesar aos familiares e amigos de Gregory Maciem 
Medeiros". Deferido de Plano. Pedidos de Providências: 348/2021 de autoria do Vereador 
Luis Fernando Torres-PT - "Solicita providências do Poder Executivo Municipal, que seja feito a 
reposição de lâmpadas nos postes na Rua Felix da Cunha, no trecho compreendido entre as 
Ruas XV de Novembro e Lúcio Jaime". Deferido de Plano. 349/2021 de autoria do Vereador 
Luis Fernando Torres-PT - "Solicita providências do Poder Executivo Municipal, que seja feito a 
reposição dos paralelepípedos na Av. Castelo Branco no trecho compreendido entre a Rua XV 
de Novembro e Av. Alfredo Duarte". Deferido de Plano. 350/2021 de autoria do Vereador Luis 
Fernando Torres-PT - "Solicita providências do Poder Executivo Municipal, que seja feito a 
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recuperação da ponte que atravessa o arroio da divisa entre os municípios de Caçapava do 
sul e Cachoeira. do Sul, na localidade do Rincão Bonito". Deferido de Plano. 35112021 de 
autoria da Vereadora Mirella Biacchi-PDT - "Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, através da 
Secretaria de Obras, Departamento de Trânsito, a construção de quebra-molas na Avenida 
Santos Dumont, entre os quebra-molas dos Bananeiros e o da Escola Maria José da Rosa". 
Deferido de Plano. 352/2021 de autoria do Vereador Silvio Tondo-PP - "Solicita providência do 
Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que seja feito limpeza, conserto e a 
reposição de calçamento na Rua João T. de Almeida com Artur Prates Chaves, Bairro 
Promorar". Deferido de Plano. 35312021 de autoria do Vereador Zilmar Araújo-PP - "Solicita 
providência do Poder Executivo Municipal, através da Seôretaria de Obras, patrolamento, 
encascalhamento na Estrada Santa Isabel, que fica na Chácara dos Pinheiros". Deferido de 
Plano. 35412021 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao 
Poder Executivo Municipal que realize a limpeza da área abaixo do Forte Dom Pedro II, lateral 
para a Rua Lúcio Jaime". Deferido de Plano. 35512021 de autoria do Vereador Antonio Almeida 
Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que agilize e realize a 
colocação de coletores de resíduos eu um ponto permanente na Rua Xirú Meireles-Bairro 
Floresta". Deferido de Plano. 35612021 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - 
"Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que realize a colocação de um semáforo 
para pedestre na rua quinze de Novembro com Benjamin Constant é'pintura da faixa de 
segurança". Deferido de Plano. 357/2021 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - 
"Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que realize a limpeza na Rua Xirú Meireles 
que está sendo usado como descarte de todos os tipos de resíduos". Deferido de Plano. 
35812021 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder 
Executivo Municipal, que efetue o conserto do saneamento básico na Rua Av. Presidente 
Kennedy em frente à Padaria Kdelícia-Bairro Centro". Deferido de Plano. 359/2021 de autoria 
do Vereador Antonio Almeida-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que 
realize reparos e recolocação de calçamento na Rua Nicolau Abrão em frente ao número 1036-
Bairro Vila Sul". Deferido de Plano. 360/2021 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-
MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal que realize reparos e 
encascalhamento na Vila Orfila". Deferido de Plano. 361/2021 de autoria do Vereador Antonio 
Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que agilize e realize a 
colocação de coletores de resíduos (lixeiras) na Rua Julio Zago-Vila Orfila". Deferido de Plano. 
362/2021 de autoria da Vereadora Patricia Castro-PL - "Solicita providências do Poder 
Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que seja colocado um redutor de 
velocidade (lombada), com a faixa de segurança na Rua Félix da Cunha em frente à entrada da 
Escola Januária Leal n 0 1078". Deferido de Plano. 36312021 de autoria da Vereadora Patricia 
Castro-PL - "Solicita providências do Pode Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, 
que seja criado um estacionamento oblíquo na Rua General Neto, na lateral do pátio da Escola 
Januária Leal". Deferido de Plano. 364/2021 de autoria do Vereador Marco Vivian-MDB - 
"Solicita providências do Poder Executivo Municipal que seja feito um estudo da comissão de 
trânsito para que a Rua Riachuelo, esquina com Benjamim Constante Coronel Coriolano Castro 
tenha estacionamento em apenas um lado da via". Deferido de Plano. 36512021 de autoria do 
Vereador Silvio Tondo-PP - "Solicita providências do Poder Executivo Municipal a verificação e 
troca de lâmpadas na localidade do Rincão dos Seixas". Deferido de Plano. Pedido de 
Informação: 05612021 de autoria do Vereador Antonio Almeida-MDB - "Solicita informações ao 
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Poder Executivo Municipal referente à Farmácia Municipal, sobre quais medicamentos são 
disponibilizados para a população?". Deferido de Plano. Moções: 03412021 de autoria desta 
Câmara de Vereadores - "Concede moção de Apoio ao Geoparque Caçapava Aspirante 
UNESCO". Deferido de Plano. 035/2021 de autoria do Vereador Silvio Tondo-PP - "Concede 
Moção de Apoio a PL 147/2021 que trata sobre Plano dê Carreira, Cargos e Salários dos 
Servidores do Judiciário e o Tribunal de Justiça". Deferido de Plano. 036/2021 de autoria da 
Vereadora Mirella Biacchi-PDT - "Concede moção de Aplausos ao Corpo de Bombeiros de 
Caçapava do Sul, pelos excelentes serviços prestados a esta comunidade e a toda região, e em 
especial pelo salvamento que fizeram de um filhote de animal silvestre (ameaçado de extinção)". 
Deferido de Plano. Comunicação de Vereador: Manifestaram-se os Vereadores: Marco 
Vivian, Silvio Tondo em aparte e Mireila Fernandes. Não havendo mais nada a ser tratado, o 
Presidente Paulo Pereira encerrou a presente Sessão e convocou para a próxima Sessão 
Ordinária dia 13 (Treze) de Julho de 2021 (Dóis mil e vinte e um), terça-feira às 14 (Quatorze) 
horas. 

MANOEL DE LIMA E SILVA, EMJ16) (SEIS) DE 

Ju , 	Vargas 
• 	*etária 
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PP r4e nte 
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SANTALUCIA CNPJ:$9378.194/OOÚ1-71 
LABORATÓRIO Resp Técntco Gabnela Corad,n Abasca 
'õc ÁNÁUSes CUNICAS CRF R$ 7395 

GELSON DE JESUS FONSECA LOPES 240325 0610712021 

PARTICULAR 

Coronavirus, CO VID-1 9- Pesquisa de Antígeno 
	

Valor de Referência: 

Resultado:REAGENTE 	 NÃO REAGENTE: ausência de antígeno vira] 
REAGENTE: presença de antígenoviral 

Material: Secreção Nasofaringe 
Método: IMLJNOCROMATOGRAFIA 
Panbio COVID - 19 Ag RAPID TEST DEVICE ABBOTT ANVISA 10071770915 
Lote: 41ADG406A 
Validade: 19.04.2022 
Características de Desempenho: Sensibilidade (em relação ao RT-PCR): 93,3 e Especificidade 99,4. 

Observação: 

Este teste é utilizado para detecção de antígenos de SARS-00V-2 em amostras de swab de nasofaringe ou nasal. 

• valor quantitativo ou a concentração de antígenos de SARS-00V-2 não podem ser determinados por este teste qualitativo. 

• resultado do teste deve ser sempre avaliado por um médico junto a outros dados clínicos disponíveis do paciente. 

Pode ocorrer um resultado" NÃO REAGENTE" se a concentração de antígeno em uma amostra estiver abaixo do limite de detecção do teste ou se 
a amostra foi coletada e/ou trasportada incorretamente. 	Portanto, um resultado "NAO REAGENTE" não elimina a possibilidade de infecção por 
SARS-CoV-2. Outros métodos podem ser utilizados para confirmação. Por isso os pacientes são informados sobre a necessidade de se respei-
tar no mínimo 03 dias de sintomas e/ou 5 dias de contato suspeito antes de realizarem o teste. 

A sensibilidade e especificidade dos testes laboratoriais não correspondem a 100%, e portanto, é possivel a acorrência de resultados falso-po-
sitivos e falso-negativos, ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados. Somente seu médico pode avaliar este exame, em cor-
relação com os dados clínicos. 

Os resultados reagentes dos testes não descartam co-infecções com outros patógenos e os resultados não reagentes dos testes não se 
destinam a excluir outras infecções por corona vírus. 

Data da Liberação do Resultado: 0610712021 10:33:01 

ann. 'Bioq. 'Patricia Oliveira Chaves CRF RS 7547 
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