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ROJETO DE LEI N°~, DEJ6 j);' DE 2021

stabelece que os profissionais da educação terão prioridade no processo.
e vacinação contra COVID-19.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS RESOLVE:

Art. 1° Os profissionais da educação, professores e auxiliares administrativos, terão prioridade em

receber as vacinas destinadas a imunizar a população do Estado de Goiás contra COVID-19 a fim de

diminuir o risco de contágio no sistema educacional.

Art. 2° A volta às aulas presenciais nas escolas públicas estará condicionada a vacinação dos

professores e professoras em sala de aula.

Art. 3° Os recursos necessários para a consecução dos objetivos desta lei correrão por meio de

dotação orçamentária própria.

Art. 4° Essa lei entra em vigor no dia de sua promulgação.

SALA DE SESSÕES,

ANTÔNIO GOMIDE

Deputado Estadual

Assembleia Legislativa do Estado de
Goiás

DE DE 2021.

ADRIANA ACCORSI

Deputada Estadual

Assembleia legislativa do Estado de
Goiás
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JUSTIFICATIVA

o Projeto de Lei tem a finalidade de diminuir o risco de contágio no sistema educacional tendo em vista

que a volta às aulas presenciais começará a partir do dia 25/02/2021, conforme o cronograma de

retorno às aulas anunciado em 22/01/2021 pela Secretaria de Estado da Educação (SEDUC).

Dessa maneira, há a necessidade de que os professores de escolas públicas e privadas sejam

considerados grupo prioritário em razão do risco de contágio existente em sala, local de aglomeração

de pessoas.

Por fim, decorre da necessidade imperiosa de dar cumprimento, em relação aos profissionais da

educação, ao artigo 6°, caput, c.c. artigo 5°, caput, ambos da Constituição Federal de 1988, que

assegura o direito à Saúde como condição de fruição do direito à vida, consagrado como direito

individual fundamental a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil.

Por essas razões, solicito o apoio dos nobres pares à aprovação do presente projeto.
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