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COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 

CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 

Proposição: Projeto de Lei nº 358/2017. 

Autor (a): Deputado 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. 

RELATÓRIO 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a nobre 

intenção parlamentar de instituir 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. 

A proposição foi protocolada na Assembleia Legislativa em 

25.09.2017 e lida no expediente da sessão ordinária do dia 26.09.2017, 

oportunidade em que recebeu despacho do Exmo. Sr. Presidente da Mesa 

Diretora determinando sua publicação e distribuição as comissões 

permanentes, após cumprimento do disposto no artigo 120 do Regimento 

Interno. 

Após serem juntados informações preliminares sobre matérias 

correlatas, estudo de técnica legislativa e manifestação favorável da 

Procuradoria da Assembleia Legislativa, a matéria foi incluída em pauta, em 

discussão especial, durante três sessões ordinárias consecutivas para 

apreciação preliminar e recebimento de emendas. 
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Seguindo sua tramitação regimental, a proposição recebeu parecer da 

Douta Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, que 

conclui pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica, com 

adoção de emenda supressiva ao seu artigo 5º, bem como da Douta Comissão 

de Saúde pela aprovação, com adoção da referida emenda. 

Por derradeiro, a matéria veio a esta Douta Comissão para exame de 

mérito e parecer, nos termos do artigo 42 do Regimento Interno. 

É o relatório.  

PARECER DO RELATOR 

Descrito o objeto da proposição, cumpre ressaltar que o parecer 

desta Douta Comissão se cinge a análise de mérito, quanto ao aspecto 

econômico ou financeiro, que concorram diretamente para aumentar ou 

diminuir a despesa, assim como a receita pública, em conformidade com o 

artigo 42, incisos V e XIX, do Regimento Interno, estando prejudicada qualquer 

análise sob o ponto de vista diverso, que compete, regimentalmente, as 

demais comissões permanentes. 

Assim, quanto ao aspecto econômico ou financeiro, verifica-se a 

proposição se afigura como de interesse público, pois não concorre 

diretamente para aumentar ou diminuir a despesa, assim como a receita 

pública, a par do seu alcance social, de acordo com a justificativa apresentada, 

vazada nos seguintes termos:  

JUSTIFICATIVA O principal objetivo do presente projeto é a 

mobilização e a premiação de empresas que estimulem e criem 

as condições necessárias para os seus funcionários serem 

doadores de sangue, medula óssea, órgãos e tecidos humanos. 

Os bancos de sangue, os centros de transplante de tecidos, 

órgãos e medula óssea carecem de doadores. Só de leucemia, o 
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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.  

A medula óssea é um órgão que produz substâncias presentes 

no sangue, que são infectadas pela leucemia. A retirada 

normalmente é feita da bacia, com anestesia local, sem 

nenhuma dor. Não há riscos para o doador. Quanto mais gente 

doar, mais chances de encontrar um doador compatível. O de 

maior chance de compatibilidade é irmão de mesmo pai e mãe. 

Fora isso, cai muito a possibilidade.  

Precisamos da mobilização de todos para salvar vidas, razão 

pela qual queremos incentivar e premiar as ações de empresas 

dos setores público e privado que mais se destacarem em 

campanhas destinadas à multiplicação do número de doadores 

de sangue e medula óssea.  Assim, criamos o selo Empresa 

Solidária com a Vida para divulgar os bons exemplos de 

cidadania e contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação 

deste projeto de lei.  

Portanto, diante da vasta justificativa apresentada, não há como 

negar que a mobilização e a premiação de empresas que estimulem e criem 

as condições necessárias para os seus funcionários serem doadores de 

sangue, medula óssea, órgãos e tecidos humanos, nos termos estabelecidos 

na proposição, afigura-se favorável ao interesse público, pois, sob a ótica da 

competência desta Comissão, não concorre diretamente para aumentar ou 

diminuir a despesa, assim como a receita pública, a par de contribuir 

significativamente para melhoria da saúde pública no Estado, incrementando 

o número de trabalhadores doadores de sangue, medula óssea, órgãos e 

tecidos humanos. 
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No entanto, cumpre evidenciar a necessidade de adoção de emenda 

supressiva de autoria da Douta Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 

Público e Redação em prol da constitucionalidade e da legalidade da matéria. 

Diante do exposto, propõe-se aos Nobres Pares desta Douta 

Comissão a aprovação da matéria, com a sugestão de adoção do seguinte: 

PARECER Nº                  /2018 

 A COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, 

FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA DE CONTAS é pela APROVAÇÃO 

do Projeto de Lei nº 358/2017, de autoria do Deputado 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, com 

adoção da emenda supressiva de autoria da Comissão de Constituição e 

Justiça, Serviço Público e Redação. 

 Sala das Comissões, em         de                     de 2018. 

______________________________________PRESIDENTE 

_________________________________________RELATOR 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 

Identificador: 310039003100320031003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.


		2018-11-28T22:52:12-0200




