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Estabelece critérios adicionais aos grupos que
tem prioridade para receber gratuitamente a
vacina H1N1, 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 Aos grupos prioritários para receber gratuitamente a vacina H1N1, na rede pública de saúde do
estado de Mato Grosso, ficam inseridos todos os doadores regulares de sangue e os doadores de medula
óssea.

Parágrafo único. Os doadores devem ser cadastrados junto ao HEMOCENTRO e REDOME - Registro
Nacional de Doadores de Medula Óssea.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Considerando que o número de doadores regulares de sangue e doadores de medula óssea ainda é
considerado insuficiente à demanda no Estado de Mato Grosso, torna-se cada vez mais importante estimular
essa ação, objetivando manter os níveis do HEMOCENTRO, compatíveis às necessidades da população.

Para contribuir com esta idéia, apresento este projeto de lei, que tem como condão incluir os doadores
regulares de sangue e os doadores de medula óssea, entre os grupos prioritários para receberem
gratuitamente, na rede pública de saúde, a vacina H1N1.

A matéria legislativa vem contribuir para valorizar a doação voluntária, ao tempo em que apresenta às
autoridades de saúde pública, a necessidade de estabelecer os critérios aqui definidos, permitindo que as
pessoas que contribuem nessa importante ação humanitária, tenham garantido o acesso gratuito à vacina
contra o H1N1, pelo fato de entender sua relevância e interesse público.
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Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Fevereiro de 2019

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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