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INDICO ao Excelentíssimo Senhor Ministro da
Saúde,  ao  Ministro  da  Justiça  e  Segurança
Pública,  com  cópia  ao  Excelentíssimo
Presidente  da  República,  a  necessidade  de
viabilizar  a  inclusão  dos  profissionais  da
Segurança  Pública  na  lista  de  prioridade
imediata  de  vacinação  contra  a  Covid-19.

Com fulcro no Art. 160, II, do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação favorável do
Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo às autoridades supracitadas, por meio do
qual aponto e INDICO a necessidade de viabilizar a inclusão dos profissionais da Segurança Pública na lista
de prioridade imediata de vacinação contra a Covid-19.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar ao Poder
Executivo Federal, através dos Ministérios da Saúde e Justiça e Segurança Pública, a necessidade de
viabilizar a inclusão dos profissionais da Segurança Pública na lista de prioridade imediata de vacinação
contra a Covid-19.

Considerando que o Ministério da Saúde iniciou a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 com
definições de grupo prioritário para a primeira fase (Plano Nacional de Imunização) que não contempla os
profissionais da segurança pública.

Considerando também que o Ministério da Saúde deu autonomia aos Estados e Municípios para definirem a
ordem de vacinação de grupos prioritários de acordo com a realidade de cada região, mas ainda a maioria
dos Estados não incluíram essa categoria na lista de prioridade.

E ainda tem-se que o número de Policiais mortos em decorrência da Covid-19 demonstram que esta decisão
não atende aos objetivos da lista de prioridades, qual seja, evitar a proliferação da doença.

Solicito a Vossas Excelências, como autoridades máximas no controle dessa pandemia, que tomem as
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medidas necessárias para incluir os profissionais de segurança pública na prioridade imediata de
recebimento da vacina contra Covid-19.

Ressaltamos que Segurança Pública é função essencial do Estado. Não sendo discricionário à essa
categoria, decidir se abre as portas das unidades de atendimento ou não.

Por outro lado, o número de pessoas atendidas nas Delegacias de Polícia, por si só, já justificaria a
vacinação prioritária.

Por fim, destacamos que as estatísticas tem mostrado que a Covid-19 tem matado o dobro de policiais em
comparação a policiais mortos em confronto.

Pelos motivos acima justificados solicito aos meus pares que aprovem a presente Indicação, tendo em vista
que trata de assunto de extrema relevância e de interesse público notório.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 19 de Março de 2021

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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