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Dispõe sobre as escolas públicas e
privadas afixarem nos murais e/ou
avisos escolares obrigatórios,
informações sobre campanhas de
vacinação.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA

Art. 1s Fica determino que as escolas públicas e privadas do Estado do Amazonas afixarão,

nos murais e/ou avisos escolares obrigatórios, informações sobre as campanhas de

vacinação.

Parágrafo único. Deverão ficar afixadas as referidas informações, desta Lei, a fim de

preservar a saúde dos pré-adolescentes e jovens.

Art. 2s As escolas públicas e privadas, que dispõe o art. l- e, poderão:

| - promover, sempre que possível, debates, seminários, inclusive com participação de

especialistas, a fim de conscientizar pais e alunos sobre a importância do tema em questão;e

ll - orientar pais e familiares sobre o referido tema, de forma presencial, inclusive com

informações quanto ao período e os locais de vacinação.

Art.3e As informações constantes nos murais e/ou avisos escolares deverão ser

transparentes e objetivas, sempre destacando a faixa etária para a aplicação da vacina.

Art. 4e O Poder Executivo designará o órgão competente para prover as Unidades Escolares

com cartilhas e material de divulgação, ou ainda prestar todo tipo de auxílio para o bom

cumprimento dessa lei.

Art. 5e Essa lei entra em vigor na data de su u blicação

PLENARIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA

Manaus, 29 de abril de 2OI9.

TIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em

JOÃO LUIZ DA DA SILVA
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JUSTIFICATIVA

A preocupação intensa com o calendário de vacinação na infância e na terceira
idade leva à realização de diversas campanhas e deixa a população em estado de alerta.
Mas, se o assunto é imunização de jovens, o cuidado costuma cair no esquecimento. Um
erro grave, já que fatores de risco são maiores durante essa fase da vida.

Atento a essa necessidade, o poder público vem ampliando o foco dos
programas de imunizações para essa faixa etária, como a recente campanha de vacinação
contra o HPV. Ainda assim, a falta de informação é um dos entraves à eficiência da vacinação
de adolescentes.

Além da falta de informação da população em geral, o desinteresse por parte dos
jovens agrava o cenário. A maioria deles não toma os reforços de algumas vacinas,
recomendados nos casos em que a imunização perde o efeito com o tempo. Em outras
situações, a vacina pode não ter sido aplicada em determinado jovem durante a infância
pela inexistência da dose na época.

Por isso a atuação das escolas no auxílio à divulgação de campanhas de
vacinação é de extrema importância, tendo em vista a atenção dobrada que os pais e
responsáveis dispensam em relação ao desempenho e a rotina escolar de seus filhos,
Longe do conceito assistencialista, o ambiente escolar, envolvido com a questão da saúde,
na procura de estratégias que permitam divulgar, internalizar e permitir a prevenção, é a

maior irradiadora de cultura e promotora da saúde.

Dessa forma, ressaltamos a relevância desse projeto que visa a contribuir de
forma estrutural para indivíduos com posturas e ações preventivas, a fim de garantir uma
melhor qualidade de vida e saúde aos nossos jovens cidadãos Amazonenses.

Por isso peço a aprovação de meus pares do presente projeto, de exigibilidade
impar para o bem estar dos nossos jovens.

ASSEMBLEIA LEGISTATIVA DO ESTADO DO A NAS, em Manaus, 29 de abril de 20L9.
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