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Em: 23/07/2018 - 16:27:30

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Institui a “Semana Municipal de Incentivo à Doação de Órgãos e
Tecidos”

Art. 1º. Fica instituída a "Semana Municipal de Incentivo à Doação de Órgãos e Tecidos", que será
realizada, anualmente, na última semana do mês de setembro.

§ 1º A semana instituída por esta Lei integrará o calendário oficial do Município e terá como data de
referência o dia 27 de setembro, na qual se celebra o Dia Mundial da Doação de Órgãos.

§ 2º Para os efeitos e objetivos desta Lei, não estão compreendidos entre os tecidos o sangue, o
esperma e o óvulo, em consonância com a Lei Federal nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, que
dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e
tratamento.

Art. 2º. A Semana Municipal de Incentivo à Doação de Órgãos e Tecidos tem por objetivos a
promoção de palestras, eventos, ações, campanhas educativas e celebração de parcerias para o
fim de:
I - conscientizar a população do Município sobre a importância da doação de órgãos e tecidos;
II - estimular as atividades de promoção e apoio à doação de órgãos e tecidos;
III - sensibilizar a sociedade para que apoie as campanhas de doação de órgãos e tecidos.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Doação de órgãos é o ato de permitir que uma ou mais partes do corpo (órgãos ou tecidos) sejam
retiradas de um paciente com morte encefálica – quando todas as funções do cérebro param de
forma irreversível –, enquanto o coração ainda bate artificialmente, para que sejam implantados em
outras pessoas. Via de regra, o transplante precisa ser feito horas após o falecimento para que o
funcionamento no receptor não seja inviabilizado, sendo que, em alguns casos – doação do rim,
parte do fígado e da medula óssea –, a doação também pode ser feita em vida.



O Brasil apresenta uma marca de 16 efetivos doadores de órgãos por milhão de habitantes,
enquanto países como Espanha, Estados Unidos, Portugal e França veem dobrar essa proporção.

Objetivando reduzir as filas de milhares de famílias que sofrem à espera por um doador, o presente
projeto de Lei objetiva instituir a "Semana Municipal de Incentivo à Doação de Órgãos e Tecidos", a
fim de que sejam envidados esforços para a conscientização e sensibilização da comunidade
carazinhense quanto à causa na semana em que se celebra o Dia Mundial da Doação de Órgãos
(27 de setembro).

Isso porque, segundo médicos e especialistas, o grande motivo para a reduzia taxa de doadores de
órgãos e tecidos é a falta de informação.

E como doar órgãos é doar vida, é inadmissível que a ausência de informação possa impedir o
acesso ao bem mais precioso do ser humano por tantos pacientes.

Ante o exposto, clamamos aos pares pela aprovação deste Projeto de Lei.
Sala Antônio Libório Bervian, em 23/07/2018.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Fábio Zanetti - PSDB

_________________________________________________________________________
       Espaço reservado a Diretoria de Expediente


