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PROJETO DE LEI N' 3 \L t2019

DISPOE SOBRE A CONCESSÁO DE MEIA-

ENTRADA PARA DOADORES DE SANGUE

DO ESTADO DO AMAZONAS, EM

EVENTOS CULTURATS, ESPORT'YOS E DE

LAZER, EM LOCAIS PUBUCOS,

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. 1o. Fica o Poder Executivo facultado a instituir meia-entrada para doadores

regulares de sangue, em eventos culturais, esportivos e de lazer, realizados em

locais mantidos pelas entidades e pelos órgãos das administraçÕes direta e

indireta, do Estado do Amazonas.

Art. 2". A meia-entrada corresponde a 50% (cinquenta por cento) do valor

cobrado pelo ingresso, sem restrição de data, local e horário.

Parágrafo único. Tratando-se de beneficiário, já contemplado, com o mesmo

benefício, por se enquadrar em outra categoria, como a de estudante, deverá

se beneficiar daquela que lhe for mais favorável, desde que lhe seja facultado,

no mínimo, os 507o (cinquenta por cento) do valor cobrado pelo ingresso.

Art. 3o. Para efeito desta lei, são considerados doadores regulares de sangue,

aqueles registrados no HEMOAM e nos bancos de Sangue do Estado,

identificados por documento oficial, expedido por essas entidades.
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Parágrafo único. As entidades referidas no "caput" emitirão carteira de

controle das doações de sangue, comprovando a regularidade das doações.

Art. 40. O Poder Executivo regulamentarâ a presente lei, para todos os efeitos

legais.

Art. 50. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

PAçO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
MANAUS 20 DE MAIO DE 2019.

O DO AMAZONAS,

Dra. Mayara Pin heiro
Deputada- PP

2a Vice Presidente
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JUSTIFICATIVA

A ciência avançou muito e fez várias descobertas na área da

saúde, mas ainda hoje, não encontrou um substituto para o sangue humano.

Desse modo quando uma pessoa precisa de uma transfusão sanguínea, ela só

pode contar com a solidariedade de outras pessoas.

Há várias situações que a transfusão :se faz vital, como nos

pacientes vítimas de acidentes de trânsitos, pacientes com grandes

queimaduras, pacientes hemofílicos, anêmicos, com problemas de coagulação

sanguínea e outras situações de emergência. As tr.ansfusões são realizadas

para aumentar a capacidade do sangue de transportar oxigênio, restaurar o

volume sanguíneo do organismo, melhorar a imunidade ou para corrigir

distúrbios da coagulação.

A doação,de sangue é um ato de solidariedade e de cidadania.

E um procedimento rápido e seguro. Porém, mesmo com vários canais de

informação no Brasil, o tema ainda é cercado por mitos e conceitos

equivocados em relação à doação de sangue.

O Brasil necessita diariamente de 5.500 bolsas de sangue, mas

apenas 1,7o/o da população são doadores, quando o recomendado pela

Organização Mundial da Saúde e de 3 a 5o/o da população.

Sabemos que este índice é consequência dos muitos mitos e

tabus que se perpetuam na sociedade, do desconhecimento da importância da

doação de sangue e da falta de credibilidades nos serviços de saúde, além de

mitos e tabus.

A Hunter's reforça: A doação é um procedimento totalmente

seguro!
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O volume coletado e de aproximadamente 450 ml (padrão

internacional), o que representa menos de 13% do total de sangue do corpo de

um adulto.

O doador não se expõe a nenhum risco de contaminação. A

doação de sangue não engorda e nem emagrece, não afina e nem engrossa o

sangue. Não e necessário jejum, porém apos o almoço ou jantar pede-se um

intervalo de 3 horas para iniciar a doação. Não exige mais doações.

Doar sangue é um ato humanitárÌo que enobrece e traz uma

satisfação interior muito grande. Afinal, por meio desse ato, o doador ajuda a

salvar vidasl

Assim, nada mais justo que premiarmos esse cidadão, que

contribui, diariamente, a salvação de vidas, doando de si, em prol do benefício

alheio, sem vislumbrar recompensas e agradecimento, haja vista, que as

doações ocorrem no anonimato do ato de doar. Sendo, por isso, um ato de

justiça a concessão deste benefício.

pAço DA ASSEMBLETA LEGTSLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS,

MANAUS 20 DE MAIO DE 2019.

Dra. Mayara Pin iro Reis
Deputada- PP

2a Vice Presidente
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