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lnstitui a Campanha de lncentivo a Doação de
Sangue Animal.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA

Art. 1e Fica instituída, no Estado Amazonas, a Campanha de lncentivo a Doação de Sangue
Animal, a ser realizada, anualmente, durante o mês de novembro.

Art. 2e A Campanha de lncentivo a Doação de Sangue Animal passa a integrar o Calendário
Oficial do Estado do Amazonas.

Art. 3e O Poder Público poderá realizar atividades alusivas à importância da doação de
sangue animal, como mecanismo de salvar a vida de animais, tais como:

| - reuniões com a sociedade sobre a relevância da manutenção do estoque de sangue,
proteção e prevenção à saúde animal;

ll - divulgação nas diversas mídias;

lll - realização de palestras e atividades nas escolas estaduais, municipais e instituições de
ensino superior do Amazonas; e

lV - ações de divulgação e distribuição de folhetos explicativos e informativos em espaços
públicos.

Art' 4e Na execução desta lei, o Poder Público poderá firmar convênios e parcerias com
entidades afins.

Art. 5s As despesas decorrentes da aplicação desta legislação, serão definidas pelo poder
Executivo quando da regulamentação desta lei, se necessário.

Art. 6e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

lnicialmente, observa-se que o referido Projeto de Lei não trata de matéria de iniciativa
exclusiva do Poder Executivo, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art.
54 da Constituição Estadual do Amazonas.

Senhores Deputados e Deputadas, a presente propositura visa instituir a Campanha de
lncentivo a Doação de Sangue Animal, que será realizada anualmente no mês de novembro.

lnsta destacar que no dia 25 de novembro é comemorado o dia do doador de sangue, dia de
muita importância e conscientização, afinal quanto mais pessoas praticarem este ato de amor
tanto com humanos quanto para os animais, mais vidas serão salvas.

A prática de transfusão de sangue entre animais é bastante antiga, ocorrendo antes mesmo
das transfusões em humanos. A primeira delas aconteceu no ano de 1665, em uma demonstração
na Universidade de oxford. No caso de humanos, as transfusões ocorreram dois anos depoisl.

Os animais, assim como as pessoas, sofrem com doenças ou acidentes. Muitas dessas
eventualidades demandam uma transfusão de sangue e para isso é preciso que haja doadores,
mas infelizmente os bancos de sangue para animais existentes estão com estoques mais baixos
que os destinados a seres humanos, por isso é relevante que haja conscientização da importância
da doação de sangue para animais.

Muitas destas situações são corriqueiras com nossos pets, mas grande parte deles não
conseguem a ajuda necessária por conta da falta de estoque de sangue nas clínicas veterinárias.
A doação de sangue para animais ainda é pouco conhecida e precisa de grande divulgação e
conscientização da população, afinal, são vidas em jogo.

Assim como ocorre entre as pessoas, a doação de sangue para animais também trabalha
com alguns requisitos/exigências para os doadores, necessário para proteger a saúde tanto de
quem doa quanto de quem recebe. Geralmente precisa pesar acima dos 30 kg; ter entre L e g
anos; ser saudável e calmo; não ter histórico de doenças graves ou infecciosas; não ser obeso;
vacinas em dia; não ter recebido transfusão de sangue; não possuir sopro cardíaco; não tomar
medicamentos diários; não ter sofrido picadas de carrapato recentemente e, no caso de fêmeas,
não estar no cio ou prenha.

Pelo exposto e em face da importância da matéria, peço o apoio dos ilustres membros desta
Casa Legislativa para a aprovação do projeto de Lei em tela.
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