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Charrua - RS, 13 de abril de 2021.  
 

 
Ementa: Moção de Apoio à alteração na ordem prioritária do Plano Nacional de 
Imunização para antecipar as aplicações de vacinas em professores e 
funcionários das redes de ensino, a fim de que os trabalhadores da área da 
educação sejam vacinados com prioridade, a ser encaminhada à Presidência da 
Assembléia Legislativa e ao Governador do Estado do RS. 

 
 

A Câmara Municipal de Vereadores do Município de Charrua – RS manifesta a 
presente MOÇÃO DE APOIO aos professores e funcionários das escolas do município, acerca 
da necessidade de vacinação contra o COVID-19. Pedimos ao Excelentíssimo Governador Sr. 
Eduardo Leite e aos Senhores Deputados Gaúchos que atuem sempre no sentido de garantir um 
retorno mais seguro às aulas presenciais, além, da antecipação da vacinação dos professores e 
funcionários em atividade nas escolas que também atuam na linha de frente e são agentes 
diretamente ativos na formação de nossos cidadãos.  

Passado mais de um ano do início da pandemia, ainda estamos num momento muito 
crítico e sabemos que a única solução possível para controlá-la é a vacinação. É indiscutível o 
impacto causado nas pessoas e em todos os setores da sociedade, sobretudo na educação, em 
decorrência do fechamento das escolas, medida extremamente necessária em vários momentos, 
mas que prejudicou a formação das crianças e adolescentes, muitos, inclusive impossibilitados 
de acessar a educação remota. 

Além disso, a demora para a retomada das aulas presenciais contribui para o aumento 
da evasão escolar e no crescimento do índice de distorção idade-série, além das perdas 
pedagógicas, e entre outras consequências.  

Com isso, iniciado mais um ano letivo, com o agravamento da pandemia, a falta da 
imunização dos professores é um obstáculo ao retorno às aulas presenciais com segurança e 
tranquilidade; e, embora os professores já pertençam ao grupo prioritário para a imunização, 
ainda não existe previsão de quando o governo federal disponibilizará as vacinas para imunizar 
os profissionais da área. 

Sendo assim, emitimos a seguinte moção para que todas as autoridades e a imprensa 
saibam que esta câmara municipal referenda tal ação que tem por objetivo antecipar a vacinação 
dos profissionais, professores e funcionários das escolas de nosso município.  

Certos de vossas compreensões, contamos com a sensibilidade dos deputados e do 
governo do estado do Rio Grande do Sul.  

 
Atenciosamente,  
 
 

Adriano Sbardelotto 
Presidente – PTB 
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