CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

PROJETO DE LEI AN RD' /2017
histitui, no Municipio de Belo Horizonte, o
Programa "Doadores do Futuro" em todas as
^ Escolas da rede pabliea municipal de ensino.

Art. 1° Fica instihtido, no Municipio de Belo Horizonte, o Programa "Doadores do Futuro" em
todakas Escolas da rede publica municipal de ensino._
Art 2° 0 programa tem a finalidade de conscientizar os alunos da rede publica municipal de eosin° cq
.
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sobre a importancia da doacao voluntaria de sangue.
Art. 3° 0 mograma, consiste em que sejam promovidos c.ursos, seminarios e campanhas para
ahmos, sews familiares e a 'comunidade no entomo das escolas, durante o period° de aulas, de
orientacao e conkientizacao sobre a cloaca°, podendo para tal, haver a colaboracao de profissionais
especificos da area de hematologia/saude.
Art. 4° 0 Poder Executivo regulimentara a presente lei por Decreto, em ate 60 (sessenta) dies.
Art. 5° Este lei entra em vigor na data de sua pablicac.ao.-

Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2017

Pape' reeklado adqtnrido no dnibitodo programa "Re.sponsabilidade 4mbiental" (Portaria n° 10.7.i1/07).

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
JUSTLFICATIYA
Doar sangue a um-ato de solidariedade. Carla doactto de sangue pode salvar a vide de at quatro
pessoas. E e mato importante que, desde a inancia e adolescencia, as pessoas sejam orientacias em
relacao a irnportitntia da doacAo voluntaria e regular de sangue.
Para quem recebe, a doacAo 6 mato importanie e, pare quern doa, a sensacAo 6, gratificante, pois o
doador literalrnente ajadgi a salver vides ►
E imPortante ressaltar que, - Atuahnente, os estoqttes dos• bancos de sangue do Brasil sAo
cen.siderados baixos, corn riscos de Florte pare quem sofre urn acidente e/ou precise de realizar uma
cirurgia, em fim, pant quem precisa de sangue.
Nesse sentido, 6 muito importante que os alunos e setts familiares sejam conscientizados sobre a
importancia da doacao-voluntiria de sangue, Multiplicand° sua apreetislo pelapopulactto ,
0 objetivo do presente projeto 6 que haja producAo de trabalhos que visam ineentivar o ato da
doar,,Ao, de forma consciente e responsive', atraves de cerium, slogans, "panfletagens" em locals de
grande circ,ulacao peca.s teatrals, entre outras atividades.
0 presente Projeto de Lei busci atripliar a; conscientizacAo sobre aimportancia da doacAo de sangue
entre aunos das escolas pid:•licas municipais e seus amiliare e, sendo de glade relevencia pant a
sociedade, rogo aos nobres vereadores pela sua aprovacAO.
Belo Horizonte, 02 de, janeiro de 2017

Pagel reciclado adpiridO no drnbito do progrania "Responsabilidade Arnbiental" (Portaridn° 10.941/97).

