
 
ESTADO DA PARAÍBA 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
GABINETE DO DEPUTADO RANIERY PAULINO 

 

PROJETO DE LEI Nº __________, de 2021. 
         (Do Dep. Raniery Paulino). 

 

Prioriza a vacinação contra a COVID-19 para 

os Profissionais da Educação. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA DECRETA:  

Art. 1º. Fica determinado como sendo público prioritário para receber a vacina contra a 

covid-19 no Estado da Paraíba, quando for distribuída pelas entidades sanitárias, os 

Profissionais da Educação. 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Sala das Sessões, em 30 de janeiro de 2021. 

 

JUSTIFICATIVA 

 
Observa-se que um dos principais temas nos processos de reabertura econômica e 

flexibilização do isolamento nos estados tem sido a situação das aulas nas redes de ensino.  

Em todo estado da Paraíba, o planejamento da Secretaria de Educação é de que a 

retomada aconteça no dia 18 do próximo mês, entretanto o formato ainda não está 

definido. 

Na rede privada, a retomada está programada para o dia 8 de fevereiro utilizando 

o ensino híbrido, segundo o Sindicato das Escolas Particulares (Sinepe). 

O fato é que o impacto do distanciamento de crianças e adolescentes do ambiente 

escolar é relevante, com consequências que exigem a adoção de providências. 

Por conseguinte, defendemos que os profissionais de educação – e não somente 

os professores - sejam inseridos no grupo prioritário para o recebimento da vacina, a fim 



de que também tenham certa segurança já que estarão com alto risco de exposição ao 

vírus por exercerem papel fundamental na operacionalização da dinâmica escolar.  

Pergunta-se: a imunização exclusivamente dos professores, deixando de 

considerar os demais profissionais de apoio que são indispensáveis para as atividades 

escolares, resolve o problema? 

Como se verifica no Plano de Vacinação divulgado pela Secretaria Estadual de 

Saúde, os Grupos foram divididos em Fases. Os professores estão na 4ª fase do Grupo 

7, entretanto gestores educacionais, pedagogos, psicopedagogos, técnicos 

administrativos, serventes, que se encontram no mesmo ambiente escolar não foram 

incluídos. Os profissionais de educação não docentes também compõem a rede de 

ensino. 

Destarte, essa diretriz da imunização fixada pela Secretaria Estadual de Saúde – 

que possui autonomia para fixar critérios próprios - precisa ser revista porque os desafios 

para a reabertura das escolas são enormes e o caráter de essencialidade dos profissionais 

da educação é real.  

Sala das Sessões, 30 de janeiro de 2021. 

 

 

 


