
 

 

PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 004/2022 
 

“Institui o ‘Dia Municipal do Doador 

Voluntário de Sangue e a Semana 

Municipal de Incentivo à Doação de 

Sangue’, e dá outras providências.” 

 
 

Art. 1º  Fica instituído o “Dia Municipal do Doador Voluntário de Sangue” que 

será comemorado, anualmente, no dia 25 de novembro e designa a “Semana Municipal 

de Incentivo à Doação de Sangue”, a ser realizada no período compreendido entre 18 

a 25 de novembro. 

 

Art. 2º A Semana Municipal de incentivo à doação de Sague tem por objetivo 

conscientizar a população do Município de Ipê, através de campanhas informativas, 

materiais educativos e organizados sobre a importância de doação de sangue, seus 

procedimentos, sua confiabilidade e quais os possíveis doadores. 

 

Art. 3º Fica autorizado o Poder Público Municipal a estabelecer e organizar, 

calendário de atividades a serem desenvolvidos durante a semana. 

 

               Parágrafo único: A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de 

Saúde e Assistência Social deverá providenciar e elaborar material de divulgação da 

Semana Municipal de Incentivo à Doação de Sangue e do Dia Municipal do Doador 

Voluntário de Sangue 

. 

Art. 4º A Semana Municipal de incentivo à doação de Sague e o Dia Municipal do 

Doador Voluntário de Sangue, criados por esta lei, deverão ser incluídos no calendário 

oficial do Município e realizada anualmente. 

 

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Sala Legislativa Osmar Vargas dos Santos, em 07 de março de 2022. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS  

PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 004/2022 

     

Senhora Presidente,  

    Senhores Vereadores:  

 

 Estamos submetendo à apreciação do Plenário Projeto de Lei nº 004/2022, o qual 

“Institui o ‘Dia Municipal do Doador Voluntário de Sangue e a Semana Municipal 

de Incentivo à Doação de Sangue’, e dá outras providências.” 

O Dia do Doador Voluntário de Sangue é comemorado anualmente no Brasil no 

dia 25 de novembro que, além de homenagear as pessoas que dispõem de seu tempo 

se deslocando para os emocentros para doar seu sangue, também serve para informar 

e conscientizar a população sobre a importância de ser um doador. 

 

Doar sangue é um ato de solidariedade que ajuda a salvar milhares de vidas.  Em 

nossa cidade há vários doadores voluntários anônimos, que periodicamente fazem este 

ato de amor ao próximo e ajudam salvar vidas com seu próprio sangue. São os heróis 

sem medalhas que fazem o bem sem olhar a quem, porém só são lembrados quando 

alguém precisa. Até porque a qualquer momento, a necessidade de sangue, pode ser de 

qualquer um de nós, em situações de urgência e emergência, como por exemplo em 

cirurgias ou em acidentes.  

 

Ainda, essa sensibilização é fundamental uma vez que não existem formas de 

substituir o sangue proveniente da doação para atender problemas diversos como 

anemia, distúrbios de coagulação, entre outros. 

 

Ante ao exposto, aguardamos a tramitação regimental e apoio dos nobres colegas 

na aprovação do Projeto de Lei, que tem por objetivo desmistificar o ato de doar sangue 

e com isto aumentar o número de doadores. 

 
Sala Legislativa Osmar Vargas dos Santos, em 07 de março de 2022. 
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