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Obriga a apresentação da carteira de vacinação
no ato da matrícula nas escolas que oferecem
ensino infantil, fundamental e médio no Estado
de Mato Grosso

           A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o
Art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

            Art. 1º - É obrigatória aos pais ou responsáveis por crianças em idade escolar a apresentação da
carteira de vacinação atualizada ou do comprovante de vacinação efetuada em esquema básico, no ato de
matrícula em ensino infantil, fundamental e médio no Estado Mato Grosso

           Art. 2º -  No caso de o matriculado não possuir a carteira de vacinação, seu responsável terá o prazo
de 30 (trinta) dias para providenciá-la junto ao órgão responsável.

          Parágrafo único - Caso a carteira de vacinação não seja apresentada ou haja a constatação da falta de
alguma das vacinas obrigatórias, a situação deverá ser regularizada em um prazo máximo de 30 (trinta) dias,
sob pena de comunicação ao Conselho Tutelar para as devidas providências.

         Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
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JUSTIFICATIVA

           A vacinação é a maneira mais eficaz de prevenir doenças. O Brasil tem evoluído nos últimos anos
nessa área, especialmente com a criação do Programa Nacional de Imunizações (PNI), em 1973, que
facilitou o acesso da população às vacinas.

       Contudo, reportagem veiculada no jornal Folha de São Paulo, de 06.06.2017, salientou que in verbis:

A adesão a vacinas, algumas delas obrigatórias para crianças e disponíveis no
SUS, caiu no país e tem preocupado especialistas.

A situação é atribuída mais a um descaso da população, especialmente
quando a vacina exige mais de uma dose ou reforços, do que à influência de
grupos antivacina.

No ano passado, a imunização contra a poliomielite atingiu 84% da cobertura
–a meta era ter imunizado 95% do público-alvo. Foi o menor índice da última
década.

No Brasil, não são registrados casos de pólio desde 1990. Para o Ministério da
Saúde, a baixa adesão também está relacionada ao sucesso na erradicação
da doença.

"A população começa a achar que não precisa mais vacinar e não completa o
esquema. Leva o filho para tomar a primeira dose e vai descuidando das
outras", afirma Carla Domingues, coordenadora do programa de imunizações
do ministério.

Segundo a pediatra Isabella Ballalai, presidente da SBIm (Sociedade Brasileira
de Imunizações), muitos pais, pelo fato de os filhos estarem com a caderneta
de vacinação em dia, não os levam para receber as doses de reforço. "Dá
preguiça, o pediatra fala que não precisa."

No caso da pólio, é importante completar o esquema vacinal porque o vírus
ainda circula no mundo e, se houver brecha, pode ser reintroduzido no Brasil.
Nove países da África e Ásia registram casos.

              Como nos dias atuais, muitas das doenças que acometiam nossas crianças e jovens estão
controladas, os pais acabam por descuidar da vacinação, e, não podemos novamente, retornar a tempos
pretéritos, com a disseminação de doenças já devidamente controladas

             A vacinação obrigatória é uma política de saúde de extrema importância, sendo a Carteira de
Vacinação, para as crianças e adolescentes, um documento indispensável, daí a necessidade de controle da
aplicação dessas vacinas. A melhor forma é no momento da matrícula escolar, cujo amplo alcance possibilita
essa verificação.

         É de se ressaltar que a falta da carteira ou a sua desatualização não geram a impossibilidade da
matrícula, mas a recomendação para sua regularização, com nova conferência no início do ano letivo, sob
pena de encaminhamento para o Conselho Tutelar.

         A intenção desse Projeto de Lei é uma maior colaboração entre os setores da saúde e da educação. As
escolas tem o dever de orientar pais e responsáveis sobre a importância de estar em dia com o calendário
de vacinação. Às vezes, a família pode não entender em que momento se deve dar essa vacina. É o papel
proativo da educação.

         Pelos motivos expostos acima, peço o imprescindível apoio dos meus nobres pares a aprovação do
presente Projeto de Lei.
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