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Estabelece  que  os  Balconistas  e  demais
profissionais  que  atuem  em  farmácias  e
drogarias  terão  prioridade  nos  processos  de
imunização contra a infeção causado pelo Novo
Coronavírus.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Os Balconistas e demais profissionais que atuem em farmácias e drogarias terão prioridade em
receber as vacinas destinadas a imunizar a população do Estado de Mato Grosso contra a infecção causada
pelo Novo Coronavius.

Art. 2º Os recursos necessários para a consecução dos objetivos desta lei correrão por meio de dotação
orçamentária própria.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICATIVA

Apresento o presente projeto de lei tendo em vista a necessidade de que seja observado, no atual momento
de pandemia do Novo Coronavírus a mesma sistemática adotada até 2019 para as campanhas de vacinação
contra a gripe (influenza).

O critério para a definição dos grupos prioritários é a manutenção do funcionamento de serviços essenciais.
Precisamos pensar em vacinar para manter o funcionamento de serviços essenciais e nisso nós temos os
trabalhadores da saúde, talvez como o grupo mais exposto a esse vírus. Além disso, obviamente, avaliarmos
a situação epidemiológica, que são grupos com maior risco de agravamento de óbitos.

A farmácia e drogaria são estabelecimentos essencias e estiveram/estão abertos durante todo o período
da pandemia. Esses estabelecimentos muitas vezes são o primeiro local procurado pela população, seja
para a aquisição de medicamentos que auxiliem no alívio de sintomas, ou até mesmo para a realização de
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testes de Covid, já disponíveis em muitos estabelecimentos. Os profissionais em risco não são somente os
farmacêuticos, mas também toda a equipe como os balconistas, auxiliares, caixas e técnicos de laboratório
que sofrem do mesmo perigo de contágio.

A atuação de todos esses profissionais que trabalham nas farmácias e drogariam na linha de frente do
enfrentamento ao novo coronavírus é fundamental nesta pandemia. Por isso, eu como deputado, estou
mobilizando e somando esforços para garantir a inclusão dos farmacêuticos, técnicos de laboratório e suas
equipes nesta campanha em receber as vacinas destinadas a imunizar a população do Estado de Mato
Grosso, tornando estes profissionais como prioritários.

Peço o apoio dos meus ilustres colegas Deputados Estaduais, para que este Projeto de Lei seja acolhido,
analisado e aprovado, com a urgência que o tema recomenda, pelo bem da nossa população.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 01 de Fevereiro de 2021

 

Valdir Barranco
Deputado Estadual
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