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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Autoriza o município a tornar obrigatória a inscrição do grupo
sanguíneo e do fator RH nas fichas escolares dos alunos da rede pública
municipal de ensino, no âmbito do Município de Carazinho, na forma que
indica e dá outras providências.

PROJETO DE LEI

Art. 1º - Autoriza o município a tornar obrigatório que os estabelecimentos de ensino público
municipal, de nível fundamental e médio, farão constar o tipo de grupo sanguíneo e fator RH nas
fichas de matrículas de seus alunos.

Parágrafo Único - Para o real cumprimento do estabelecido no caput deste artigo serão aceitos
resultados obtidos através de exames realizados nas unidades públicas de saúde ou em
laboratórios particulares. 

Art. 2° - Os resultados de testes antialérgicos, de glicemia e outros, também serão incluídos na
ficha, a pedido da família, que se responsabilizará pelo fornecimento à instituição escolar.

Art. 3° - Fica obrigatória também a inclusão de informações relacionadas a convênio com plano de
saúde ou não, contendo os seguintes esclarecimentos:

I - se possui plano de saúde e qual o nome;
II - se é ou não doador de sangue.

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo máximo de 90
(noventa) dias, contados da data de sua publicação.

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA: Esta proposição procura fazer constar nas fichas escolares informações que são
úteis em caso de acidente ou socorro de urgência. Facilitando a remoção do aluno, ora na condição
de vítima, de forma rápida e eficiente à unidade de saúde mais próxima, evitando morosidade nos
procedimentos emergenciais feitos por cidadãos comuns e profissionais das unidades de educação
municipal.
Por fim, após sua regular tramitação, pedimos o voto favorável dos nobres pares à aprovação desta



matéria, por se tratar de medida de relevante interesse publico local.

Sala Antônio Libório Bervian, em 17/06/2013.

Gian Pedroso - PDT
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