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INDICO ao  Excelentíssimo  Senhor  Secretário
Estadual de Saúde, ao Presidente da Associação
Mato-grossense dos Municípios, com cópia ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, a
necessidade  de  incluir  os  Taxistas,  os
Mototaxistas  e  Motoristas  de  Aplicativos  na
prioridade  imediata  para  recebimento  da
vacina contra a Covid-19 no Estado de Mato
Grosso.

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 incluir os Taxistas, os Mototaxistas e Motoristas de Aplicativos na
prioridade imediata para recebimento da vacina contra a Covid-19 no Estado de Mato Grosso.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de incluir os Taxistas, os Mototaxistas e Motoristas de Aplicativos na
prioridade imediata para recebimento da vacina contra a Covid-19 no Estado de Mato Grosso.

O uso de serviço de transporte de táxi, mototáxi e aplicativos tem sido a saída mais segura para a população
se comparado com situação do transporte público caótico em horários de picos; realidade de todo o Estado e,
principalmente, na capital e Baixada Cuiabana.

Há frequentes reclamações por parte dos usuários do transporte público, vez que, mesmo com determinação
de decretos, há superlotações de pessoas e falta de protocolos de biossegurança.

Tais circunstâncias tem aumentado a demanda por serviços de transporte de táxi, mototáxi e aplicativos; o
que deixa os esses profissionais numa encruzilhada. Pois, se por um lado comemoram o aumento da
demanda, por outro ficam apreensivos, já que  muitos estão sendo contaminados pela Covid-19.

1



Indicação - 265z5r6h

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Lembramos que a maioria dos doentes que não possuem veículo, faz uso desse meio de transporte para se
deslocar até os centros médicos na busca de tratamento

Desta forma, esses profissionais estão vulneráveis a pegar o vírus e por consequência contaminar seus
familiares, colegas e os próprios passageiros.

Diante da necessidade da sociedade, estes profissionais não podem parar e, mesmo que queiram,
dependem do emprego para sobreviverem. Desta forma, não lhes resta outra escolha a não ser enfrentar
diariamente o perigo e transportar inúmeras pessoas, entre eles pessoas como enfermeiros, técnicos,
professores e policiais e, bem como outros trabalhadores de profissões essenciais.

Oportuno mencionar que os profissionais de transporte de passageiros foram incluídos como prioridade pelo
Ministério da Saúde em janeiro de 2021. Pelas mesmas razões fáticas os motoristas de táxi, aplicativos e
mototáxi deverão ser incluídos na lista de prioridades de vacinação do Estado de Mato Grosso.

Incluir esses trabalhadores na lista de prioridades é dá-lhes o reconhecimento justo do trabalho
desempenhado pelo setor, essencial para toda a população.

Sendo assim, se faz necessária à prioridade de vacinação contra o COVID-19 para os motoristas de Táxi,
aplicativos e Mototáxi no Estado de Mato Grosso, para que sejam incluídos nas primeiras fases de vacinação
e garantindo assim a saúde dos mesmos e, da população que faz uso desse meio de transporte.

Pelos motivos acima expostos, 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 27 de Abril de 2021

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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