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Â.rt, 1o Fica instituído c u'Ili* Municipal do lloadcr Yoluntário de

Sangue", u ,*rio*ãtorâdo, anualmente, no dia 25 tte novembro' e designada a

..Seãana Muricipal de Incentiv* à Doaçãc de Sanguen', â ser realizada nc período

compreendido entrç 18 a 25 de novembro.

Art. 2o A Semana Municipal de Incentivo à Doação de sangue tem por

objetivo conscientizar a população do Mtnicípio de Nazaré da Mata, atraves de

práodr-"rtos informatiro*, *do*tivos e organizados sobre a imprtância de doação de

sangue, seus procedimentos, sua confiabilidade e quais os possíveis doadores'

ArL 30 Esta semana será comemorada com destaque e extensivamente

divulgada, fr"*t orizado o Poder Público Municipal a estabelecer e organizar,

calendário de atividades a serem desenvolvidos durante a semaoa.

parásrafo único. A Prefeitura Municipal, por meio de sua Secretaria

de Saúde, p"a.7-põ"iO*"lur material de divulgação da Semana Municipal de

Incentivo â Oouçeo áe Sangue e do Dia Municipal do Doador Voluntário de Sangue.

ArL 4" A Semana Municipal de Incentivo à Doação de Sangue e o Dia

Municipal do ooã-ofvoluntario de Sangue, criados por esta lei, serão incluídos no

calendário oficial do municípi o e tealizada anuaimente.

Àrt S" As despesas decorrentes da implementação desta lei correrão

por conta das dotações orçamentárias próprias'

ArL 6" - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação'

sal* d*s sessões da câ41*ra Municipal de N*saré da Mata*P§n em

19 de fevereiro
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Prezado Pares-

Apreseato para &liberação do Plenário deste Poder, O Projeto de Lei no

0112019, instituido o Die do Doador Voluntário de Sangue, comemorado
anualmente em 25 de noyembro no Brasil..

A data, além de homenagear as possoas que reservam um tempinho do seu dia
para doar sangue, ambém serve para informar e conscientizar a população sobre a
importância de ser r.m doador de sangue.

Doar sangue é um ato de solidariedade humana, que ajuda a salvar milhares de
vidas todos os dias, através das transfusões de sangue. Atualmente no Brasil, são doadas
cerca de 316 milhões de bolsas de sangue por ano, segundo dados do Pró-Sangue.

No Dia Nacional do Doador de Sangue, os Bancos de Sangue de todo o país
realizam atiddades lúdicas e mutirões de coleta em escolas, hospitais, shoppings, praças
e demars esFços de acesso público.

O Dia do Doador Voluntário de Sangue foi estabelecido através do Decreto de
Lei n" 53.9E8, de 30 de juúo de 1964, assinado pelo presidente Castello Branco,
definindo o dia 25 de novembro - data do aniversário da fundação da Associação
Brasileira de Doadores Volunüârios de Sangue - como a data oficial do doador de
sangue no Brasil.

A proposição objetiva mobilizar e consoientizar os munícipes nazarenos sobre
a impotiincia desta pritica do bem, do amor ao próximo e, principalmente, com o se dá
para salvar a vida do próximo.

Na certeza da aprovação dos nobres pares.

Sala das §essões da Câmnra Municipal cle l{*zaré da Mata-FE, ern
19 de fevereiro
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LEr lro 4rc12019.
Iêsritni o *Dia Huricipal do Doador yoluntrírio de
S*ugue" e a *Semâna *Iuaicipal de Incentivo à Doação de
Saague', e dá outras pro*idências.

A CÂHARA IIUHICIPAL DE NAZARÉ DA }*IATÂ.PE - APROVA:

ArL l' Fica instituido o o'Dia Municipal do Doador Yoluntário de
Sângue", a ser comemorado, anualmente, no dia 25 de novembro, e designada a
"§emana Municipal de Incentivo à Doaçâo de sangue,', a ser realizada no período
compreendido entre 18 a 25 de uovembro.

4ú. 2. A Semana Municipal de lncentivo à Doação de Sangue tem por
objetivo conscientizar a população do Município de Nazaré da Mata, atraves de
procedimenlos informativos, educativos e organizados sobre a importância de doação de
sangue, seus procedimentos, sua conÍiabilidade e quais os possíveis doadores.

Art. 30 Esta semana será comemorada com destaque e extensivamente
divulgada. ficando autorizado o Poder Público Municipal a estabelecer e organizar,
calen*ário de atividades a serem desenvolvidos durante a semana.

Parágrafo único= A Prefeitura Municipal, por meio de sua Secretaria
de Saúde. pderá providenciar material de di\,.ulgação da Semana Municipal de
Incentivo à Doação de Sangue e do Dia Municipal do Doador Voluntário de Sangue.

ÀrL 4" A Semana Municipal de lncentivo à Dcação de Sangue e o Dia
Municipl do Doador Voluntário de Sangue, criados por esta lei, serão incluidos no
calen*ário oficial do municipio e realizada anualmente.

.{rL 5" As despesas decorrentes da implementação desta Iei correrâo
por conta das dotações orçamentárias próprias.

Ârl 6" - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Câmara Municipal de Nazaré da Mata/pE, em
02 de abril de 2§r9.
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