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Fica  instituída  a  “Campanha  Estadual
Educativa de Vacinação” nas escolas da rede
estadual  de  ensino,  no  âmbito  do  Estado de
Mato Grosso e dá outras providências.

        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 Fica instituída, a Campanha Estadual Educativa de Vacinação, nas escolas da rede estadual de
ensino, no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Parágrafo único: A Campanha Estadual Educativa de Vacinação a que se refere o caput será
realizada anualmente, durante uma semana.

Art. 2º A Campanha de que trata o art. 1º da presente Lei tem por objetivos:

I- a divulgação, por meio da afixação de cartazes permanentes, dos calendários de vacinação;

II- o esclarecimento, por meio da realização de palestras, acerca da importância de cada vacina.

Art. 3º As despesas com a execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias,
consignadas no orçamento vigente e suplementadas, se necessário.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem por objeto instituir a Campanha Estadual Educativa de Vacinação, nas escolas
da rede estadual de ensino, no âmbito do Estado de Mato Grosso.

De início, insta mencionarmos que as vacinas são instrumentos importantes para a garantia e prevenção da
saúde pública na missão de proteger a população evitando moléstias infectocontagiosas e até mortes
prematuras no seio da população.
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Destarte, importante mencionar que é sempre bom reforçar a necessidade de vacinação, objetivando
que haja esse valioso controle preventivo da saúde pública da nossa população.

Ademais, imperioso registrar que não podemos deixar a população à mercê de doenças que já podem ser
efetivamente combatidas com vacinas específicas. A medicina preventiva é sabidamente menos onerosa e
mais eficaz, diminuindo os riscos de morte e de incapacitação temporária ou definitiva para o desempenho
da atividade laboral.

Nesse contexto, a presente propositura se reveste de grande importância para toda a comunidade, na
medida em que valoriza a integração escola-comunidade para que se possa atingir metas preciosas
de prevenção através da vacinação.

Portanto, objetiva-se com o presente Projeto de Lei instituir a Campanha Estadual Educativa de Vacinação,
nas escolas da rede estadual de ensino, no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, espero dos nobres pares apoio para aprovação do presente projeto.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Fevereiro de 2020

 

Sebastião Rezende
Deputado Estadual
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