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Gabinete da Vereadora TELNTÀ MARI.{
FERREIRA DE FÂRIAS, 14 de fevereiro,2023.

Que dispõe sobre a criação de um
cadastro Municipal para doadores de

sangue e dá outras providencias.

Projeto De Lei 00712023

Têlma Maía Fefieira de Faías, vereadora do Município de São Paulo do Potengi/RN, no
uso dê suas atríbuiçóes legais que lhe são conferidas, Íâz saber que a Câmara Municípal
aprovou e o pÍefeito municipal sanciona a seguinte Lei:

ArL 1" - Fica a crtléi.o da Sêcrêtâria de saúde mobilizar todâ a nossa populaçáo com a

finalidâcÍe de incentivar a doação de sangue por parte dos munícipes, utilizando de

palestras, campanhas e demais ações equivalentes.

ArL 2" - Fica na responsabilidade da secretária de saúde a dísponibilidade do

transportê pârâ os doadores de sângue, até Natal - RN, no período em que se fizer

necesúrio em nosso munícipio, visando à possibilidade desta ação humanitária ser

realizada de forma adequada.

Art. 30 - Esta lei entÍa em vigor na data de sua publicação
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Projeto De Lei 00ZI2OZ3

Que dispÕe sobre a criação de um
cadastro Municipal de doadores de
sangue e dá outras providencias.

JT;STIFICATIVA

DE FARIAS

Esse cadastro serviú de suporte para os usuários que precisarem de doações desague, lisando adiantar o processo e tacilitff a procrrá pelo doador idear. Nessecadastro irá conter informações como: Nome, .oá.r"ço, documentos pessoais, trposanguíneo, data da última doação de sangue e contato terefônico. Lembrando que
todo-processo de doação de sangue acontece em Natal nos Hemocentro, .'rin.Juoo.
ao SUS.
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