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INDICO ao  Excelentíssimo  Senhor  Secretário
Estadual de Saúde, ao Presidente da Associação
Mato-grossense dos Municípios, com cópia ao
Excelentíssimo Governador,  a  necessidade  de
viabilizar a inclusão dos caminhoneiros na lista
de prioridade imediata de vacinação contra o
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 caminhoneiros na lista de prioridade
imediata de vacinação contra o Covid-19.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar ao Poder
Executivo Estadual, a necessidade de viabilizar a inclusão dos caminhoneiros na lista de prioridade imediata
de vacinação contra o Covid-19.

Com sinalização positiva do Presidente da República, quanto à inclusão da categoria dos caminhoneiros na
lista do grupo de prioridades para o recebimento das vacinas contra Covid-19 no país, conforme atualização
do plano nacional de imunização já enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), é que apresentamos a
demanda para que o Governo Estadual, junto a AMM-MT, viabilizem essa inclusão no Estado de Mato
Grosso.

O Ministério da Saúde contabiliza 1,24 milhão de caminhoneiros como potenciais alvos do plano de
vacinação, elevando o total de pessoas do grupo prioritário para 77,2 milhões.

Esses profissionais são considerados essenciais para o desenvolvimento do Brasil, e essa inclusão seria um
reconhecimento da importância do trabalho que vem sendo desempenhado pelo setor, essencial para a
manutenção das atividades de todo o estado e do país.
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Oportuno mencionar que no ano de 2018, o Brasil sentiu de maneira brusca com a paralisação desses
profissionais, demonstrando a grande importância da manutenção desses trabalhos para toda a população,
que interfere em todos os setores no país, como entrega de produtos hospitalares, medicamentos, insumos e
alimentos, dentre outros.

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.

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

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 22 de Março de 2021

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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