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COMISSÃO DE SAÚDE 

 

Proposição: Projeto de Lei nº 358/2017 

Autor: Deputado Estadual Esmael de Almeida 

Assunto: “Institui o “Selo Empresa Solidária”, destinado às empresas que desenvolvam 

programas de esclarecimento e incentivo aos seus funcionários para a 

doação de sangue, medula óssea, órgãos e tecidos humanos, e dá outras 

providências.”. 

RELATÓRIO 

Trata-se de projeto de lei de autoria do Deputado Estadual Esmael de 

Almeida, que institui o “Selo Empresa Solidária”, destinado às empresas que 

desenvolvam programas de esclarecimento e incentivo aos seus funcionários para a 

doação de sangue, medula óssea, órgãos e tecidos humanos, e dá outras providências., 

nos seguintes termos: 

Artigo 1º - Fica instituído o “Selo Empresa 

Solidária”, destinado às empresas que 

desenvolvam programas de esclarecimento e 

incentivo aos seus funcionários para a doação de 

sangue, medula óssea, órgãos e tecidos humanos.  

Parágrafo único - Para efeitos desta lei, considera-

se empresa solidária a pessoa jurídica que adote 

uma política interna permanente, para com seus 

funcionários, a fim de informar, conscientizar e 

estimular a doação voluntária e regular de sangue 

e o cadastramento para a doação de medula 

óssea.  

Artigo 2° - São objetivos do programa:  
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I. distinguir e homenagear empresas com 

preocupação social e solidária com a vida;  

II. informar e orientar os trabalhadores sobre a 

doação de sangue, sobre os procedimentos 

para fazer parte do cadastro de doadores e 

sobre a importância da doação de medula 

óssea, de órgãos e tecidos humanos para 

salvar vidas; ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO Assembleia Legislativa  

III.estimular as empresas a conceder oportunidade 

e condições ao trabalhador, a fim de que ele 

possa se dirigir a banco de sangue ou 

hemocentro, doar sangue e cadastrar-se 

como doador de medula óssea.  

Artigo 3º - É prerrogativa da empresa que aderir ao 

programa:  

I. utilizar o selo Empresa Solidária como sua peça 

publicitária;  

II. ser citada nas publicações promocionais oficiais.  

Artigo 4º - As despesas decorrentes da aplicação 

da presente Lei correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas, se 

necessário.  

Artigo 5º - O Executivo regulamentará a presente 

Lei no prazo de 90 (noventa) dias.  
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Artigo 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

O Projeto em comento passou pelo crivo da Mesa Diretora, foi 

encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação desta 

Casa de Leis, nos termos do art. 121 do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009), 

tendo recebido parecer favorável a sua tramitação. 

Após, foi encaminhado para a Comissão de Saúde, tendo Excelentíssimo 

Senhor Presidente da Comissão, Deputado Estadual Doutor Hércules, designado a 

Deputada que vos fala para relatar a presente proposição. 

É o relatório. 

PARECER DO RELATOR 

 

Compete à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo, conforme exposto no regimento interno, opinar a respeito de 

proposições que tratem da matéria em questão no âmbito estadual. 

Em sua justificativa o Autor destaca que “Os bancos de sangue, os 

centros de transplante de tecidos, órgãos e medula óssea carecem de doadores. Só de 

leucemia, o Brasil já tem mais de 10 mil casos por ano. No Espírito Santo foram 170 

pessoas em 2016. São pacientes que precisam de transplante de medula e que podem 

ser salvos com um gesto de solidariedade. De acordo com o Hemoes, a disponibilidade 

para doação de medula óssea em 2016 no Estado chegou a 8 mil, abaixo da meta de 

10 mil do Hemocentro. A doação é simples: a pessoa se disponibiliza em um 

Hemocentro e faz um exame de sangue, entrando em um banco de dados nacional. 

Caso alguém encontre nela a compatibilidade, a convocação é feita para doação.”.  

Destaca ainda outros termos que demonstram a importância da 

proposição para o âmbito da saúde em nosso Estado, levando maior informação e 

Identificador: 310037003100380031003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Lei nº 358/2017 Página  

Carimbo / Rubrica 

 

 4 

conscientização a nossa população, de um tema tão importante, podendo inclusive 

salvar vidas a partir da divulgação do mesmo. 

Isto posto, sugerimos aos nobres pares desta Comissão a adoção do 

seguinte: 

PARECER Nº. ________/2018 

 

A COMISSÃO DE SAÚDE, na forma do art. 41, I, do Regimento Interno, é 

pela APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 358/2017, de autoria do Excelentíssimo 

Deputado Estadual Esmael de Almeida, observando a adoção da emenda sugerida 

pela Comissão de Justiça desta Casa de Leis.  

Plenário Rui Barbosa, em 17 de Outubro de 2018. 

 

 ____________________________________________ Presidente 
 

 ____________________________________________Relator 
 

 ____________________________________________ Membro 
  
 ____________________________________________ Membro 

 
____________________________________________ Membro 

 
____________________________________________ Membro 
 

____________________________________________ Membro  
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