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PROJETO DE LEIN ' 012 de 25 de fevereiro de 2019
tutor: Vereador Damisio Berto de Oliveira PSD

Instituio "Dia Municipaldo Doador Voluntirio
de Sangue" e a "Semana Municipal de
Incentivo a Doagao de Sangue", no imbito do
Municipio de Dona Ings e da outras
provid6ncias.

A.?R©VAJ

A CAMAMA MUNICIPAL DE DONA INEZ, ESTADO DA PARAIBA, no uso de
uas atribuig6es legais conferidas pda Lei Organica Municipal c/c o Regimento
nterno, submete a apreciagao do Plen6rio o seguinte Projeto de Lei.

Art. I ' Fica instituido o "Dia Municipaldo Doador Volunt6rio de Sangue", a ser
omemorado, anualmente, no dia 25 de novembro, e designada a "Semana Municipalde
acentivo a DoaQao de Sangue", a ser realizada no periodo compreendido entre 18 .] 25
e novembro

Art. 2' A Semana Municipalde Incentivo a Doagao de Sangue tem por objetivo
onscientizar a populagao do Municipio de Dona Ings, atrav6s de procedimcntos
lformativos, educativos e organizados sobre a importancia de doagao de sangue. deus
rocedimentos, sua confiabilidade e quais os possiveis doadores.

Art. 3' Esta semana sera comemorada com destaque e extensivamente divulgada
t;cando autorizado o Poder POblico Municipal a estabelecer e organizar, calend6rin de
tividades a serem desenvolvidos durante a semana

\. Paragrafo Onico. A Prefeitura Municipal, por meio de sua Secretaria de SaOde
oderd providenciar materialde divulgagao da Semana Municipalde Incentivo a DoiiQao

de Sangue e do Dia Municipaldo Doador Volunt6rio de Sangue

Art. 4' A Semana Municipalde Incentivo a Doagao de Sangue e o Dia Municipaldo
)oador Volunt6rio de Sangue, criados por esta lei, servo incluidos no calenddrio oficialdo
lunicipio e realizada anualmente

Art. 5' As despesas decorrentes da implementagao desta lei correrdo por conte das
ota96es orgament6rias pr6prlas.

Art. 6' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao

Plendrio Vereador Jose Fabiano da Costa Teixeira, em 25 de fevereiro de 2019
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Vereador/PSD



\.

ESTADO DA PARAIBA
CAMARA MUNICIPAL DE DONA INGS

Casa Vereador ManoeIAlves de Lima
Rua Alfredo Cantalice, 15 - Centro - Dona Ings/PB - CEP: 58.228-000 - Fine: l83) 3377 1025

E-mail: cmdi.pb@hotmail.com - CNPJ : 08.582.371/0001-30

JUSTIFICATIVA

Senhora Presidenta,

Senhores Vereadores,

O Dia do Doador Voluntirio de Sangue6 comemorado anualmente em 2f. de
ovembro no Brasil.

A data, a16m de homenagear as pessoas que reservam um tempinho do seu dia
f)ara doar sangue, tamb6m serve para Informar e conscientizar a populagao soba'e a
nportancia de ser um doador de sangue.

\u

Doar sangue 6 um ato de solidariedade humana, que ajuda a salvar milhares de
pdas todos os dias, atrav6s das transfus6es de sangue. Atualmente no Brasil, sgo doadas
erca de 3,6 milh6es de bolsas de sangue por ano, segundo dados do Pr6-Sangue

Existem, em nossa cidade, dezenas de doadores de sangue voluntdrios que, no
anonimato, ajudam a salvar vidas com seu pr6prio sangue. Sio estes her6is sem
rnedalhas que fazem o bem sem olhar a quem, e s6 sio lembrados quando algu6m
precisa deste precioso liquido que corre nas vedas. Quantas vezes deixam o trabalho, o
aconchego da familia, o lazer programado merecidamente, para fazer este gesto de
.olidariedade. At6 porque, a qualquer momento, a necessidade de sangue, pode ser de

qualquer um de n6s, em situaQ6es de urg6ncia ou emerg6ncia, como por exemplo em
rlcidentes. Essa sensibilizagao vale lembrar, 6 fundamental, uma vez que ndo existem
formas de substituir o sangue proveniente da doagao para atender a pacientes com
problemas diversos, como anemia, distOrbios de coagulagao, cirurgias diversas e entre
outros

A nossa intengao com este projeto, 6 desmistificar o ato de doan langue, pris ima
mples doagao de sangue pode salvar muitas vidas.

Ap6s, termos feito a justificagao, esperamos a aprovagao do respectivo Projeto de
ei

Plen6rio Vereador Jose Fabiano da Costa Teixeira, em 25 de fevereiro de 2019

DE-QUVEIRA
Vereador


