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EMENTA: "Dispõe sobre a implantaÇão

do Programa "DOADORES DO
FUTURO", e dá outras providências"

A CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA,

NO USO dE

suas atribuições legais e regimentais,

APROVA:

Art. 10 - Fica instituído no Municipio de Barreiras o Programa "Doadores do
Futuro" campanha permanente de conscientização acerca da doação de
órgãos, tecidos e sangue : Seja um doador, Doe Vida, em todas as Escolas da
ensino.
pública
de
municipal
rede

Art. 20 - O programa tem a finalidade de conscientizar os alunos da rede pública
municipal de ensino, a partir do 7o ano do Ensino Fundamental sobre a
importância

da

doação

voluntária

de

sangue

- O programa consiste em que sejam promovidos cursos e

palestras
durante o periodo de aulas, de orientação e conscientização sobre a doação,
podendo para tal, haver a colaboraçáo de profissionais específicos da área de
hematolog ialsaúde.

Art.

30

Art.4o - Esta lei entra em vigor na data de
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JUSTIFICATIVA

Considerandoqueaescolaéolocaldaconstruçãodosabere,portanto,parceira

indispensável paÍa

sucesso

o

do

Programa'

Os conhecimentos adquiridos pelos alunos passam a contribuir Para a
de
compreensão e transmissão da mensagem sobre a doação voluntária

sangue, multiplicando o

saber

paÍa

a

População.

que vlsam
Podendo até mesmo existir produção de trabalhos escolares
incentivar

o ato da

doaçáo,

de forma

consciente

e

responsável'

o
Temos exemplos de programas de conscieitizaÇáo de sucesso' -c^omo
Drogas - PROERD, que
Programa Educacional de Resistência
lo desse temos que crlar
conscientiza sobre o uso das drogas e a

mecanismos para Promover a vida
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