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PEDIDO DE INDICAÇÃO Nº 25/2019 
 

Os vereadores abaixo subscritos, vem, perante os Nobres Colegas 
Vereadores, apresentar o presente PEDIDO DE INDICAÇÃO, que visa solicitar 
ação de interesse público aos poderes competentes, com fundamentação no 
parágrafo 3 do artigo 4, inciso V do artigo 106, artigo 140 e artigo 141 do 
Regimento Interno, requerendo após seja o mesmo inicialmente encaminhado 
ao Chefe do Poder Executivo Municipal: 

 

  Sugere que o Poder Executivo, através da Secretaria da Saúde, 
encaminhe um pedido à Secretaria Estadual da Saúde e ao Ministério da 
Saúde, para que sejam realizadas campanhas de doação de órgãos com 
maior periodicidade em nosso Estado. 

 

Justificativa: O Dia Nacional de Doação de Órgãos é celebrado no dia 27 de 
setembro, e visa conscientizar a sociedade sobre a importância da doação e aos 
mesmo tempo, faz com que as pessoas conversem com seus familiares e 
amigos sobre o assunto. 

Considerando que o índice de doação de órgãos no Estado caiu em 20%, 
levando-se em consideração o ano de 2018, na comparação com o ano anterior, 
é de suma importância que nosso Estado realize campanhas de doação de 
órgãos com mais frequência, a fim de sensibilizar as pessoas a pensar sobre 
esse ato de grande importância. Uma das causas da queda é a falta de 
informação, sendo que o número de negativas das famílias está em 44%. 

 

Nova Roma do Sul, 25 de setembro de 2019. 
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