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PROPOSIÇÃO  Nº. 203/2021 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

Senhoras Vereadoras,  

 

Historicamente as pessoas com transtornos mentais passaram por muitas injustiças por 

serem consideradas ameaçadoras, tanto para si, quanto para a sociedade. Essas pessoas são 

constantemente excluídas da vida, privadas de liberdade e retiradas de sua dignidade, e ainda hoje, 

enfrentam muitas dificuldades em seu cotidiano, apesar dos avanços que ocorreram na saúde 

mental, decorrentes principalmente da “Reforma Psiquiátrica”.  

Nesse período de pandemia esse grupo significativo de pessoas com algum transtorno 

mental que são pacientes do Centro de apoio psicossocial (CAPS) de Abaetetuba vive um 

momento ainda mais difícil, decorrente da intensificação dos sintomas de ansiedade, motivado 

principalmente pela expectativa de serem incluídos nos grupos de vacinação contra a Covid-19. No 

entanto, como é de conhecimento de todos, este grupo considerado de alta vulnerabilidade, 

infelizmente não foi incluído dentro do grupo prioritário para vacinação contra o Coronavírus e isso 

tem os deixado ainda mais deprimidos e ansiosos. 

Nessa perspectiva, com intuito de evitar maiores agravamentos nos sofrimentos  dos 

pacientes com transtornos mentais, como também minimizar a procura por serviços psicológicos e 

psiquiátricos, sugerimos que todos os pacientes do CAPS- Abaetetuba sejam o mais brevemente 

possível incluídos na vacinação contra a Covid-19, da mesma forma como outras categorias fora 

dos grupos prioritários foram incluídos. 

Diante do que foi apresentado, estamos solicitando que esta Casa, após decisão favorável 

do Plenário e dado sua aprovação, encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando na medida do possível a imediata 

inclusão dos pacientes do CAPS nos grupos de vacinação contra Covid-19. Que da decisão 

da Casa se dê a conhecer a todos do CAPS-Abaetetuba e aos meios de comunicação de nosso 

Município. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 02 de agosto de 

2021. 

Ezequiel das Campanhas 
VEREADOR – PV 

 


