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cAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

EMENTA: Dispoe sobre a cnac;ao da Semana
Municipal de Doac;ao de Medula Ossea, e da outras
providencias.

Art. 1Q - Fica institufda a Semana Municipal de Doac;ao de Medula Ossea no municipio de
Carazinho, entre os dias 06 e 12 de outubro de cada ano, coincidindo com 0 dia 6 de
outubro, dia nacional do doador de medula ossea.

Art. 2Q - Ficam as Escolas da Rede Municipal de Ensino incumbidas de divulgar a Semana
Municipal de Doac;ao de Medula Ossea no ambito da comunidade escolar, como pais e
alunos.

Art. 3Q - Passaa semana entre os dias 06 e 12 de outubro de cada ana a fazer parte do
calendario oficial do municipio.

cAMilM MUNICIPAL DE CARi\ZINHO
PROTOCOLO GERAl

N0 010/'11

o ~ JAN z.on
_ Y(OI/ t'd

OEST lA "AO:" r-'-""~
_ _ 04/01 111 1~ ,og

R'- AEM"" " •• '- •u/<-- ~ - f-u.;tv



Elbio Esteve
Vereador

Acredite en] quern trabalha corn 0 cord(•.~ao!

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
JUSTIFICATIVA: Sabendo do numero cada vez maior da incidencia do Cancer entre a
populac;ao, e 0 grande numero de pessoas que vaG a obito por falta de transplantesde
medula, e que apresento este projeto de lei. Sabe-se que com a coleta de apenas 5MI
de sangue, qualquer pessoa acima de 15 anos de idade pode tornar-se um doador,
passando a fazer parte do REDOME (Registro Nacional de Doadores de Medula).

Segundo dados do INCA (Instituto Nacional do Cancer) 0 numero de doadores
voluntarios tem aumentado expressivamente nos ultimos anos. Em 2000, existiam
apenas 12 mil inscritos. Naqueleano, dos transplantes de medula realizados, apenas
10% dos doadores eram brasileiros localizados no REDOME. Agora ha 1,6 milhao de
doadores inscritos e 0 percentual subiu para 70%. 0 Brasil tornou-se 0 terceiro maior
banco de dados do genero no mundo, ficando atras apenas dos registros dos Estados
Unidos (5 milh5es de doadores) e da Alemanha (3 milh5es de doadores). A evoluc;ao
no numero de doadores deveu-se aos investimentos e campanhas de sensibilizac;ao da
populac;ao, promovidas pelo Ministerio da Saude e orgaos vinculados, como 0 INCA.
Essas campanhas mobilizaram hemocentros, laboratorios, ONGs, instituic;5es publicas
e privadas e a sociedade em geral. Desde a criac;:ao do REDOME, em 2000,0 SUS ja
investiu R$ 673 milh5es na identificac;ao de doadores para transplante de medula
ossea. Os gastos crescerem 4.308,51% de 2001 a 2009.

Consideradas as informac;:5es acima, nao resta outra medida a ser tomada do
que a implementac;:ao da presente lei no municfpio de Carazinho, criando assim uma
politica publica de incentivo a doac;:ao de medula ossea, 0 que sem duvida alguma ira
colaborar para salvar muitas vidas.


