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MO<;AO DE APOrO N° 014/21 

IIha Comprida - SP, 16 de abril de 2021. 

"Mocao de Apoio a Proposta 
sobre a priorizacao de 
vacinacao contra 0 covid-19 
para trabalhadores/as do 
Sistema Unico de Assistencia 
Social - SUAS do Vale do 
Ribeira/Sp" 

Senhora Presidente, 
Senhores Vereadores, 

CONSIDERANDO que Os trabalhadores/as do 
Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS juntamente com representantes do 
Poder Legislativo, Poder Executivo e trabalhadores/as que se colocam em defesa da 
classe trabalhadora da regiao do Vale do Ribeira/SP vern a publico reivindicar a 
inclusao prioritaria nos programas Federais, Estaduais e Municipais de Vacinacao em 
todo Vale para os trabalhadores/as de todos os services do Sistema Unico de 
Assistencia Social- SUAS. 

CONSIDERANDO que desde 0 inicio do Estado de 
Emergencia em Saude Publica decorrente da pandemia do COVID-19 os services do 
Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS foram considerados essenciais no 
processo de atendimento, enfrentamento e prevencao ao novo coronavirus, conforme 
aponta 0 decreto 10.282/2020. 

CONSIDERANDO que os trabalhadores/as destes 
services promovem acoes indispensaveis ao atendimento das necessidades sociais e 
humanas. 

CONSIDERANDO que e not6rio 0 aumento 
substancial das demandas nos services da Politica de Assistencia Social. 
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CONSIDERANDO que temos uma crescente 
precariedade das condicoes de trabalho para os trabalhadores/as do SUAS e, 
acarretando uma maior exposicao trabalhadores/as e usuaries/as a infeccao pelo 
COVID-19, que por vezes para promover urn atendimento de qualidade aos 
usuarios/as acabam por realizar visitas domiciliares sem a protecao correta dos EPIS, 
por falta dos mesmos, nao conseguem realizar a organizacao dos fluxos de 
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atendimento nos CRAS devido a falta de Recursos Humanos que possam contribuir 
nesse processo. 

CONSIDERANDO finalmente que nesse sentido, 
vimos a publico solicitar medidas que assegurem prioridade de imunizacao contra 0 
virus SARS-CoV-2 (COVID-19) a TODOS/AS os trabalhadores/as que atuam na 
Politica de Assistencia Social de todos os services de Protecao Social Basica, Media 
e de Alta Complexidade na regiao do Vale do Ribeira, compreendendo que 
salvaguardar a vida desses trabalhadores/as e tambem garantir que 0 virus nao se 
prop ague em espacos de atendimento e nao atinja assim a populacao atendida. 
Reafirmamos ainda que nossa defesa e pela vacinacao de todos/as, que a vacinacao 
chegue de forma rapida e que governos federais, estaduais e municipais nao mecam 
esforcos para garantir a agilidade nesse processo e assim prom over uma imunizacao 
em massa para assim podermos salvar vidas. 

Que se de ciencia da presente MOC;AO ao 
Excelentissimo Senhor JOAO DORIA, Governador do Estado de Sao Paulo, a 
Excelentissima Senhora CELIA PARNES, Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Social, ao Excelentissimo Senhor CARLAO PIGNATARI, 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sao Paulo. 

Atenciosamente, 
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