
 

 

 

INDICAÇÃO Nº 2552, DE 2021 

 

 

INDICO, nos termos do artigo 159 da XIV Consolidação do Regimento Interno, 

ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, que determine aos órgãos 

competentes do Poder Executivo, em especial à Secretaria de Saúde, a 

criação de postos móveis de vacinação da COVID-19 em territórios 

periféricos do Estado de São Paulo, para o grupo prioritário de vacinação do 

Plano Estadual de Imunização contra a COVID-19.  

JUSTIFICATIVA 

 

Estamos vivendo no país como um todo e também no Estado 

de São Paulo uma situação extremamente trágica: o número de mortes 

causadas pelo coronavírus não para de subir, chegando em proporções 

absolutamente desoladoras. O surgimento da pandemia da COVID-19 

intensificou minha preocupação com a segurança e saúde das mulheres 

grávidas e lactantes.  

Meu mandato tem realizado diversos estudos e pesquisas, 

cujos resultados estão alinhados a outras publicações que apontam que a 

desigualdade social e racial de nossa população se reflete também no contágio 

e mortalidade da COVID-19.  

A população pobre sofreu mais com o coronavírus e essa 

evidência deve ser usada para subsidiar ações relacionadas ao enfrentamento 

da pandemia, especialmente a aspectos que se referem à vacinação da 

população. Isso porque fatores como raça, renda e CEP estão, infelizmente, 

altamente relacionados às altas letalidade da COVID-19. Em resumo, vale 

frisar que as populações de localidades mais pobres não só contraem mais a 

COVID-19, como morrem mais depois que pegam a doença.  

https://exame.com/noticias-sobre/coronavirus/
https://exame.com/noticias-sobre/vacina-contra-coronavirus/


 

 

Defendo que à medida em que vamos terminando de vacinar 

os grupos de riscos, a vacinação deveria priorizar critérios socioeconômicos, 

levando a vacinação às populações mais vulneráveis. E enquanto isso não for 

possível, uma medida paliativa seria intensificar a vacinação na população de 

periferia, por meio de postos móveis nesses territórios, levando vacinas para os 

grupos previstos no PEI, e que não tiveram condições de se deslocarem até os 

postos de vacinação.  

  Sala das Sessões, em 21/05/2021. 

  a) Marina Helou 


