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JUSTIFICATIVA
O presente projeto de lei tem como principais objetivos o incentivo a campanhas de conscientização e
diagnóstico precoce da leucemia, que é um tipo de câncer no sangue que acomete a medula óssea, onde são
fabricadas as células sanguíneas. Quando uma delas não atinge a maturidade, sofre uma mutação genética que a
transforma em células cancerosas. Elas acabam sendo maioria, substituindo as células saudáveis.
A campanha “Fevereiro Laranja” surge para alertar a população sobre a leucemia e a importância da
realização de exames para que o diagnóstico se dê o mais rapidamente possível. A leucemia é um câncer que atinge
a medula óssea e quando se tem um diagnóstico antecipado, com certeza, as chances do sucesso do tratamento
são muito maiores.
A leucemia é doença que tem aumentado muito e, infelizmente, existe um alto índice da doença em
crianças. Existem mais de 12 tipos de leucemia, sendo que os quatro primários são: leucemia mieloide aguda (LMA),
leucemia mieloide crônica (LMC), leucemia linfocitica aguda (LLA) e leucemia linfocitica crônica (LLC). De um modo
geral, alguns sinais como sangramento, desmaios, vômitos, manchas no corpo, dores nas articulações e perda de
peso podem significar que um diagnóstico adequado é necessário. O transplante de medula óssea, importante
ressaltar, é uma forma de tratamento da leucemia.
Por esses motivos, conto com o apoio dos meus nobres colegas para a aprovação deste Projeto de Lei,
que entendo ser de grande valia para o Município de Alvorada.
Gabinete Vereador Rodrigo Mendes, 21 de junho de 2021.
__________________________
Vereador Rodrigo Mendes
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PROJETO DE LEI Nº 085/2021
Institui o movimento "Fevereiro Laranja", dedicado à
campanha de conscientização para o diagnóstico precoce
e tratamento da leucemia.
Art. 1º. Fica instituído, no âmbito do Município de Alvorada, o movimento “Fevereiro Laranja”, dedicado à campanha
de conscientização para o diagnóstico precoce e tratamento da leucemia, ressaltando a importância da doação de
medula óssea, a ser comemorado, anualmente, no mês de fevereiro.
§ 1º. O “Fevereiro Laranja” passa a integrar o calendário oficial de eventos do Município de Alvorada.
§ 2º. Sempre que possível, será procedida à iluminação na cor laranja, de forma a remeter ao tema durante todo o
mês de fevereiro nas edificações públicas municipais.
Art. 2º. O movimento se destina a mobilizar a comunidade à elaboração de ações educativas de conscientização
para o diagnóstico precoce e tratamento da leucemia, ressaltando a importância da doação de medula óssea.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete Vereador Rodrigo Mendes, 14 de junho de 2021.
__________________________
Vereador Rodrigo Mendes
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