
         

 

 

 

 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final 

 

 

Matéria: Projeto de Lei nº 007/2021 

 

 

                       Objeto: Institui aos doadores de sangue do município de Flores da Cunha, o 

benefício de meia-entrada em eventos culturais, artísticos, esportivos e de lazer, realizados 

em locais públicos.  

 

O Projeto de Lei encaminhado pelo Vereador Diego Tonet objetiva 

estimular que tenhamos cada vez mais voluntários praticando o gesto da doação de sangue 

a fim de promover e fortalecer as ações que estimulam a doação voluntária de sangue para 

que seja possível manter os estoques dos hemocentros. 

Conforme a proposição, a concessão de meia-entrada serve como um 

atrativo para que novos doadores de sangue promovam o hábito e sua difusão entre sua 

comunidade. 

Quanto à matéria de fundo constitucional e ao mérito do Projeto de Lei, não 

há óbice à proposta. A Constituição Federal, bem como a Lei Orgânica do Município por 

tratar-se de matéria que discorre sobre assunto de interesse local, o Município detém o 

poder de legislar. 

Conforme dispõe o artigo 30, I, da Constituição Federal de 1988, “Compete 

aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local.” Se não bastasse, os ditames da 

Lei Estadual nº 13.891, de 02 de janeiro de 2012, a qual institui para os doadores de sangue 

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

locais públicos pelo Governo do Estado, busca estender o benefício aos eventos realizados 

no Município de Flores da Cunha, vindo ao encontro da Lei Estadual. 

 No mesmo sentido, a Lei Orgânica do Município, no artigo 7º, II refere que 

“Ao Município compete prover tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao 

bem estar da população, cabendo-lhe, privativamente, dentre outras, as seguintes 

atribuições: decretar suas leis, expedir decretos e atos relativos aos assuntos de seu peculiar 

interesse.” 

Assim, criar formas de fomentar a doação de sangue em âmbito municipal 

diz respeito à matéria de interesse local, em que se busca dar concretude ao direito à vida e 

à saúde, assegurado a todos pela Constituição. 

Portanto, o Projeto de Lei ora analisado, pela sua importância e sua nobre 

causa de ajudar a tratar e salvar milhares de vidas e tendo em vista que a concessão de 

benefícios para doadores de sangue é benéfica no sentido de atrair mais doadores, o 

PARECER é FAVORÁVEL ao Projeto de Lei nº 007/2021. 

 

Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, 10 de fevereiro de 2021. 
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