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Apresentamos à Mesa, observadas as formalidades regimentais, ouvido o 

Plenário, Moção de Apelo ao Sr Mário Tassinari, DD Prefeito Municipal de 

Itapeva, para que envidem esforços para a vacinação de todos os 

Profissionais da Educação, devido ao retorno das aulas. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Sabe-se que o Ministério da Saúde, confirmou que os trabalhadores em 

educação (professores e funcionários) estão entre os grupos prioritários da 

vacinação contra a Covid-19, conforme anunciado no Plano Nacional de 

Vacinação, divulgado em 16 de dezembro.  

 

No documento, o Ministério da Saúde afirma: “A vacinação será inicialmente 

voltada aos grupos de maior risco para agravamento e óbito, assim estarão 

contemplados nas primeiras fases de vacinação a população pertencente aos 

grupos de trabalhadores da área da saúde (incluindo profissionais da saúde, 

profissionais de apoio, cuidadores de idosos, entre outros); pessoas de 60 anos 

ou mais institucionalizadas, população idosa (60 anos ou mais); indígenas 

aldeados; comunidades tradicionais ribeirinhas e quilombolas; população em 

situação de rua; alguns grupos de comorbidades; trabalhadores da educação; 

pessoas com deficiência permanente severa; profissionais das forças de 

segurança e salvamento; funcionários do sistema de privação de liberdade; 

trabalhadores do transporte coletivo; profissionais dos transportadores 

rodoviários de carga e coletivos; e população privada de liberdade”. Na 

sequência, a mensagem ainda completa: “Dessa forma, o grupo de 

profissionais da educação encontra-se contemplado como trabalhadores da 

educação dentre as prioridades elencadas, e não só os professores.”  
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Diante ao retorno às aulas é imprescindível que o município se organize e 

comece a vacinar os profissionais da Educação, pois é inadmissível colocar 

esses profissionais em risco iminente.  

 

Diante disso apresentamos esse voto e pede sensibilização de Vossa Senhoria. 

 

 

Palácio Vereador Euclides Modenezi, 10 de fevereiro de 2021. 

 

AUREA ROSA 
VEREADORA - PP 

CELINHO ENGUE 
VEREADOR - PDT 

CHRISTIAN GALVÃO 
VEREADOR - DEM 

DÉBORA MARCONDES 
VEREADORA - PSDB 

GESSÉ ALVES 
VEREADOR - PP 

JULIO ATAÍDE 
VEREADOR - PP 

LAERCIO LOPES 
VEREADOR - MDB 

LUCINHA WOOLCK 
VEREADORA - MDB 

MARINHO NISHIYAMA 
VEREADOR - PP 

PROFESSOR ANDREI 
VEREADOR - PTB 

ROBERTO COMERON 
VEREADOR - PSL 

RONALDO PINHEIRO 
VEREADOR - PP 

SAULO LEITEIRO 
VEREADOR - PSD 

TARZAN 
VEREADOR - DEM 

VANESSA GUARI 
VEREADORA - PL 

 


