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marina

DATA
08/01 r.021Senhores Vereadores

Requeiro dentro das normas regimentals desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
informe a esta Casa de Leis se houve o estudo na solicitagao atraves da 
indicagao com minuta n° 126/2019, onde o Vereador solicita a obrigatoriedade 
da apresentagao da carteira de vacinagao no ato da matricula e rematncula de 
crianga na rede publica de ensino no municipio de Cajamar. Conforme minuta 
de Lei anexa:

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista que a maneira mais 
facil e eficaz de se prevenir contra diversas doengas e a vacinagao. A vacina 
ajuda o organismo a se defender contra virus e bacterias que provocam 
doengas. As vacinas podem ser apiicadas por meio de injegao ou pela boca 
(como e o caso da poliomielite - paralisia infantil). Vacinada, a crianga passa a 
ter uma protegao e comega a produzir anticorpos. Sao esses anticorpos que 
imunizam as criangas e ajudam para oue doengas nao aparegam no future.

Plenario Ver. Waldomiroaoufc antes, 25 de Janeiro de 2.024.
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MINUTA DE PROJETO DE LEI

"Dispoe sobre a obrigatoriedade da 
apresentagao da carteira de 
vacinagao para matricula e 
rematn'cula de criangas na rede de 
ensino no municipio de Cajamar e da 
outras providencias”.

Art. 1° - As escolas da Rede Publica e Particular de ensino do Municipio de 
Cajamar deverao exigir dos pais ou responsaveis pelos alunos, no ato da 
matricula ou rematricula escolar, a apresentagao da Carteira de Vacinagao dos 
alunos, devidamente atualizada.

Art. 2° - Os pais ou responsaveis pelos alunos que nao estiverem com a 
Carteira de Vacinagao em ordem, serao notificados no ato da matricula para 
procederem a devida regularizagao da mesma.

§ 1° - Caso o aluno nao esteja em dia com as vacinas, os pais deverao 

providenciar a atualizagao num periodo de 20 dias, dentro do qual tera 

assegurada a sua vaga.

§ 2° - Se a vacinagao nao for observada no prazo estipulado no paragrafo 

anterior, o aluno perderS a vaga, salvo se a rede publica de saude nao oferecer 

condigdes de atendimento nesse periodo. Ficando automaticamente 

prorrogado o prazo ate que se efetive a vacinagao.

§ 3° - O cartao de Vacinagao devera estar atualizado, em todos os itens de 

acompanhamento, no ato da apresentagao para matricula, sendo que quanto a
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situa^ao vacinal, as crianpas deverao estar imunizadas com todas as vacinas 

contidas no calendario basico de imunizapao.

Art. 3° - Os casos de descumprimento da presente lei por parte dos pais ou 
responsaveis pelos alunos, serao encaminhados ao Conselho Tutelar e/ou 
Ministerio Publico da Inf^ncia e Juventude para as providencias cabiveis.

Art. 4° - Os pais ou responsaveis pelas crianpas que ja estiverem frequentando 
os estabelecimentos referidos no art. 1° terao o prazo maximo de 60 (sessenta) 
dias, a contar da data da publicapao desta Lei, para a apresentapao do 
comprovante exigido.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicapao.

Art. 6° - Revogam-se as disposipoes em contrario. As Comissoes 

competentes."

JUSTIFICATIVA

A maneira mais facil e eficaz de se prevenir contra diversas doenpas e a 

vacinapao. A vacina ajuda o organismo a se defender contra virus e bacterias 

que provocam doenpas. As vacinas podem ser aplicadas por meio de injepao 

ou pela boca (como e o caso da poliomielite - paralisia infantil). Vacinada, a 

crianpa passa a ter uma protepSo e comepa a produzir anticorpos. Sao esses 

anticorpos que imunizam as crianpas e ajudam para que doenpas nao 

aparepam no future. Mas para que isso ocorra, e necessario que a crianpa seja 

vacinada nas datas recomendadas pelo Calendario do Ministerio. da Saude. 

Vincular a Caderneta de Saude da Crianpa a matricula da crianpa nas escolas 

publicas e privadas do Sistema Nacional de Educapao tern o objetivo de
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promover a divulgapao e importancia da vacina5ao e assim diminuir, ou ate 

mesmo erradicar, varias doenpas. A intenpao e criar urn mecanismo que 

envolva pais, profissionais da saude e a escola para que todos contribuam para 

a melhoria da qualidade de vida da crianpa.

1) . Na funpao da escola para contribuir para que as crianpas possam 

compreender a realidade em que vivem, esclarecendo que, para algumas 

doenpas, existem vacinas, isto e, sao passiveis de prevenpao, e e a maneira 

mais eficiente de evitar a contaminapao;

2) . Na redupao da contaminapao/EPIDEMIA nas escolas;

3) . Na conscientizapao dos pais sobre a importancia de manter a vacinapao 

das crianpas em dia;

4) . Na ajuda mutua entre profissionais da area de saude, pais ou 

representantes e a escola sobre a importancia da vacina;

5) Crianpas deixariam de faltar aulas por doenpas que poderiam ser facilmente 

combatidas pela vacinapao;

6) Os pais e o govern© teriam menos despesas com remedies ou internapao;

7) . As idas a hospitais diminuiriam;

8) . Contribuiria para o aumento da qualidade de vida das crianpas.
Por essas razoes, e imperiosa a necessidade de aprovarmos, o quanto antes, este

projeto.
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