
REQUERIMENTO N° _1191__________/2021 

ASSUNTO: Requer à Mesa Diretora, com aquiescência do Soberano Plenário, na forma 

regimental, com base no art. 116 e art. 120, inciso X, do Regimento interno da Assembleia 

Legislativa do Estado do Amazonas, combinado com art. 30, parágrafo 2°, inciso V, da 

Constituição do Estado do Amazonas, que seja enviado expediente ao Excelentíssimo 

Governador do Estado do Amazonas, Sr. Wilson Miranda Lima, solicitando a imediata 

inclusão dos Líderes Religiosos Cristãos na etapa prioritária de vacinação contra o COVID-19. 

Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas, 

Senhores Deputados; 

JUSTIFICATIVA 

A Coordenação do Programa Estadual de Imunização sob competência da Fundação de 

Vigilância em Saúde é responsável pela implantação, monitoramento e avaliação das 

políticas públicas de imunização no âmbito do Estado do Amazonas.  

Sabe-se que estados e municípios têm autonomia na distribuição e aplicação das vacinas e 

esta propositura tem o objetivo de incluir os líderes Religiosos Cristãos na etapa prioritária 

de vacinação contra o COVID-19. Pois, este grupo de pessoas realiza trabalho direto e em 

contato com a população, uma vez que oferecerem em diversos casos o auxílio através de 

assistência psicológica e espiritual, bem como na orientação para o respeito às ações 

governamentais. 

São auxiliadores do Estado ao prestarem serviços na área de educação, saúde e assistência 

social, prestando diversos serviços considerados essenciais e de assistência a população. 

Desta forma, para evitar danos de difícil reparação, requeiro a efetivação desta indicação em 

forma de Requerimento, para operacionalizar a imediata inclusão dos Líderes Religiosos 

Cristãos na etapa prioritária de vacinação contra o COVID-19. 
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Diante do exposto, e em virtude da relevância do tema e da necessidade de preservação da 

saúde deste grupo de pessoas que está em contato direto com a sociedade, requeiro a 

Douta Mesa Diretora na forma regimental, encaminhar expediente ao Excelentíssimo 

Governador do Estado do Amazonas, Sr. Wilson Miranda Lima, solicitando a imediata 

inclusão dos Líderes Religiosos Cristãos na etapa prioritária de vacinação contra o COVID-19. 

 

PLENÁRIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em 

Manaus, 06 de abril de 2021. 

 
REPUBLICANOS                                                                     
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