
         

 

 

 

 

PROJETO DE LEI 

 

 

Institui, aos doadores de sangue do município de Flores da 

Cunha, o benefício da meia-entrada em eventos culturais, 

artísticos, esportivos e de lazer, realizados em locais 

públicos. 

 

 

 Art. 1º Institui, aos doadores regulares de sangue do município de Flores da 

Cunha, o benefício da meia-entrada em eventos culturais, artísticos, esportivos e de lazer, 

realizados em locais públicos. 

Parágrafo único. A meia-entrada corresponde a 50% (cinquenta por cento) 

do valor efetivamente cobrado pelo ingresso, sem restrição de data e horário.  

Art. 2º A comprovação da condição de doador regular se dará através da 

apresentação de declaração ou outro documento que confirme a doação, expedido por 

hemocentro, banco de sangue, ou qualquer outra entidade autorizada a realizar a coleta de 

sangue, o qual será apresentado conjuntamente com documento de identidade oficial válido. 

Parágrafo único. Para ter direito ao benefício, os doadores de sangue 

precisarão comprovar a realização de, no mínimo, 2 (duas) doações em um período de 12 

(doze) meses. 

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

 

  Câmara Municipal de Flores da Cunha, 20 de janeiro de 2021. 

 

 

 

 

Vereador Diego Tonet 

Líder da Bancada do Progressistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

Doar sangue é um ato humanitário de vital importância. De acordo com o 

Banco de Sangue de Caxias do Sul, uma doação pode salvar até quatro vidas. Além dos 

pacientes acidentados, as pessoas com câncer, as pessoas hemofílicas, as pessoas submetidas 

a cirurgias e os recém nascidos prematuros também dependem dessa atitude voluntária para 

sobreviver.  

A região sul do Brasil é a que possui a maior taxa de doação de sangue por 

habitantes: cerca de 1,9%. Ainda assim, o Ministério da Saúde reforça que é preciso 

promover e fortalecer as ações que estimulam a doação voluntária para que seja possível 

manter os estoques dos hemocentros. Essa necessidade ganhou maior urgência nos últimos 

anos tendo em vista que, ainda em 2019, o número de bolsas de sangue coletadas no Brasil 

caiu 2,5% e que, em 2020, o número de doadores reduziu em torno de 20% em decorrência 

da pandemia causada pelo vírus Covid-19 (Ministério da Saúde, 2020). 

Diante do exposto, este projeto de lei vem ao encontro dos objetivos do 

Ministério da Saúde e das necessidades da população no sentido de estimular que tenhamos 

cada vez mais voluntários praticando o gesto da doação de sangue. Embora seja um nobre 

ato voluntário e que muitas pessoas o façam sempre com o intuito de ajudar, sem desejar 

nada em troca, a concessão de meia-entrada nos termos descritos acima, serve como um 

atrativo para novos doadores de sangue e, além disso, facilita e promove a difusão do hábito 

por entre a comunidade. 

A exigência de pelo menos duas doações no período que compreende 12 

meses para concessão do benefício é feita com o objetivo de incentivar que as pessoas se 

tornem doadoras frequentes levando em conta que quase metade das doações (40%) 

correspondem às pessoas que doam pela primeira vez, e é de suma importância criar este 

hábito nos brasileiros (Ministério da Saúde, 2020). Além disso, este é um período satisfatório 

visto que o período mínimo entre uma doação e outra varia entre 3 a 4 meses dependendo 

do sexo do doador, sendo assim a exigência cobra do doador cerca da metade das doações 

que ele poderia fazer dentro do período de 12 meses. 

Diante disso, conclui-se que a concessão de benefícios para doadores de 

sangue é benéfica no sentido de atrair mais doadores de sangue para a manutenção dos 

estoques de hemocentros – medida que se faz muito necessária tendo em vista os dados 

publicados pelo Ministério da Saúde. A doação de sangue é uma ação muito importante e 

que salva vidas. Esse projeto de lei vem para conscientizar, levar conhecimento e salvar. 

Diante da importância deste projeto de lei, solicitamos o apoio da Colega 

Vereadora e dos Colegas Vereadores a esta nobre causa. 

 

Câmara Municipal de Flores da Cunha, 20 de janeiro de 2021. 

 

 

 

Vereador Diego Tonet 

Líder da Bancada do Progressistas 


