
Indicação - 3mhyelp6

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: 3mhyelp6
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
17/03/2021
Indicação nº 1738/2021
Protocolo nº 2486/2021
 

Autor: Dep. Max Russi

Indica a urgente necessidade da inclusão dos
professores da rede pública e privada de ensino
na  primeira  etapa  de  vacinação  do  “Plano
Estadual de Imunização” contra a Covid-19.

       

Nos termos do disposto nos arts. 154, VII, e 160 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado de Mato Grosso (Resolução Nº 677, de 20 de Dezembro de 2006),
apresento à Mesa Diretora a presente INDICAÇÃO, para que seja remetida ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Mato Grosso e ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Estado de Saúde, sobre a urgente necessidade da inclusão dos professores da
rede pública e privada de ensino na primeira etapa de vacinação do “Plano Estadual de
Imunização” contra a Covid-19.

 

JUSTIFICATIVA

 

A presente proposição decorre de reinvindicação trazida pelo SIPROS – Sindicato da
Categoria dos Profissionais da Educação Básica da Rede de Ensino da Região Sul
Matogrossense, através de seu presidente, o senhor José Vlademir Ribeiro Marcondes, pois
os professores estão muito apreensivos por terem ficado de fora da lista prioritária de
vacinação contra a Covid-19, em sua primeira etapa.

 Não obstante todas as medidas de prevenção e enfrentamento ao coronavirus, os índices de
contaminação e de óbitos em nosso estado continuam alarmantes, revelando que a
disseminação não está controlada, pois mesmo com os esforços demandados, temos
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experimentado altos índices de contaminação e de óbitos.

Nesse sentido, embora na rede pública as aulas ainda estejam acontecendo no formato
virtual, percebe-se que os profissionais da educação estão expostos de forma cristalina ao
contágio, pois mesmo sem a presença dos alunos, os professores estão frequentando as
escolas em tempo integral, onde ocorrem interações com outros servidores.

Tal situação, que por si só já em seja extrema preocupação, é ainda agravada pela pressão
de alguns grupos populares no que tange ao retorno às aulas presenciais, colocando os
profissionais da educação em situação de constrangimento e vulnerabilidade ainda maiores.

Ainda nesse sentido, as informações sobre os avanços no desenvolvimento das vacinas
colocam no horizonte novas pressões para o retorno às aulas presenciais nas redes públicas
e particulares de ensino, que provavelmente acabarão retornando em pouco tempo.

Ocorre que o anúncio do plano estadual de imunização contra o coronavirus pelo governador
do Estado de Mato Grosso, que prioriza na primeira etapa os profissionais da Saúde,
pessoas com 60 anos ou mais e grupos indígenas e quilombolas, causou grande espanto e
perplexidade ao sindicato, pois os professores das escolas públicas e particulares não foram
incluídos nessa etapa da vacinação, principalmente quando se tem em conta que tais
profissionais integram manifestadamente um grupo de risco, pois desempenham seu Mister
em sala de aula, local de grande aglomeração de pessoas.

A contrariedade na exclusão dos professores da primeira etapa torna-se ainda mais evidente
quando se leva em consideração que até o ano de 2019 tais profissionais pertenciam ao
grupo prioritário de vacinação contra a gripe (influenza), em face do alto risco de contágio
existentes nas salas de aula.

Por todo o exposto, indica-se que os professores da rede pública e privada de ensino sejam
colocados na lista prioritária, em sua primeira etapa, no Plano Estadual de Imunização contra
a Covid-19, como forma de proteger essa categoria tão importante e que se submete ao risco
de contaminação ao aceitar a tarefa de continuar ensinando às nossas crianças e
adolescentes, mesmo em época de pandemia.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Março de 2021

 

Max Russi
Deputado Estadual
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