
 
 

 

 

 

OFÍCIO Nº 092/21 GV LD 

 Maceió, 08 de junho de 2021. 

 
A Sua Excelência o Senhor 
ALEXANDRE AYRES 
Secretário Estadual de Saúde 
Av. da Paz, 978 – Jaraguá 
Maceió - Alagoas, 57022-050 
 
Assunto: Prioridade na vacinação.  
 

Senhor Secretário, 
 

1  Venho, por meio deste, na qualidade de membro Presidente da 
Comissão Parlamentar de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, 
da Câmara Municipal de Maceió, REITERAR a solicitação para que os membros 
do Conselho Tutelar sejam, urgentemente, inseridos no grupo prioritário de 
vacinação contra a Covid-19. 

2  É essencial à inclusão dos conselheiros tutelares na lista de 
prioridades para vacinação, na medida em que esses profissionais continuam 
exercendo suas atividades com normalidade, inclusive em plantão de 24 horas, 
onde atendem denúncias, reivindicações, reclamações e solicitações realizadas 
na proteção de crianças, adolescentes, seus familiares e a comunidade em geral.  

3  Diante disso, Senhor Secretário, devemos voltar nossos olhos ao 
preocupante fato de que todos os atendimentos acima referidos dependem da 
presença dos conselheiros tutelares, nos locais onde se encontram as vítimas, 
para comprovação dos fatos denunciados. Dessa forma resta-se mais que 
necessário que os conselheiros, vulneráveis à contaminação quando do exercício 
de suas atividades, tenham prioridade na vacinação contra a Covid-19. 

4  Ressalte-se, também, que embora este Vereador já tenha 
protocolado, junto a esta Secretaria Estadual de Saúde, ofício de solicitação para 
que houvesse a vacinação prioritária dos conselheiros, o mesmo não foi 
atendido. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

5  Outrossim, é oportuno informar que já foram aprovadas no 
plenário da Câmara Municipal de Maceió diversas indicações nesse sentido, mas 
até agora nenhuma delas foi executada por parte do Executivo Municipal; 
dentre as quais destaco as das Vereadoras Gaby Ronalsa e Silvânia Barbosa, 
como também, a do Vereador Zé Márcio Filho.  

 

6  Na oportunidade, em decorrência de viagem parlamentar realizada 
por este Vereador à cidade de Brasília-DF, consubstancio o presente anexando 
cópias de ofícios recebidos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos, onde se recomenda prioridade de vacinação para os Conselheiros 
Tutelares. 

 

7  Face ao que foi mencionado espero que esta solicitação seja aceita 
e que os membros do Conselho Tutelar de Maceió sejam inseridos no grupo 
prioritário de vacinação contra a Convid-19. 

 

Atenciosamente, 

 

 

LEONARDO FONSECA DIAS 

Vereador 

 


