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Projeto de Lei

Disp6e  sobre  a   isen§ao  da  taxa  de  inscrigao  em
concurso  pdblico  municipal  as  pessoas cadast[adas
no  Registro  Nacional  de  Doadores  de  Medula  6ssea
(REDOME).

Art.1°     As pessoas cadastradas no Registro Nacional

de Doadores de Medula Ossea (REDOME) ficarao isentas do pagamento da taxa

de inscrieao em concurso pdblico do municipal.

Art. 2°       O beneficio apenas sera concedido em

havendo comprovagao do cadastro no REDOME, no momento da inscrieao do

concurso pL]bljco municipal.

Art. 30      A isengao de quetrata esta Lei, bern como suas

respectivas condig6es, devem constar nos editais dos concursos publicos realizados no

ambito do Municipio de Jacarei.

Art. 4°     Esta Leientraem vigorna datadesua publicaeao.

Camara Municipal de Jacarei, 26 de junho de 2018

•:.                         .-`.:..'`,,.`.-`

(S6nia  Patas da Amizade)
Vereadora - Lider do PSB
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JuSTIFICATIVA

0  transplante  de  medula  6ssea  salva  vidas  em  todo  o  mundo;   no
entanto, n5o se trata de uma simples transfus5o de sangue. Na transfusao de sangue
existe doador universal,  mas,  mesmo assim, alguns tipos sangui'neos estao sempre
escassos no banco de sangue. Sao milhares de fami'lias que passam noites em claro
atras de urn doador de sangue compativel, mobilizando pessoas e campanhas para
manter vivo urn ente querido.

Noutra banda, o enquadramento f5tico e estati'stico da dificuldade de
conseguir urn doador de medula 6ssea compati'vel com o receptor enfermo 6 de uma
chance em 100 (cem) mil, podendo ser abreviada, ainda mais, caso o paciente tiver
heran¢a genetica rara, caindo para uma chance em urn milhao.

Cabe   destacar   que   o   rol   de   patologias   relacionado   ao   sistema
sangul'neo e imunol6gico, com indicac5o de cura a  partir do transplante de medula
6ssea,  alcan¢a  mais  de  70  (setenta)  doen¢as,  dentre  as  mais  conhecidas  est5o  a
leucemia, linfomas, anemias graves e imunodeficiencias.

Apresentado  o  panorama   exordial,  6  verificado  o  clever  de   maior
aten€ao  e,  principalmente,  a¢ao  do  Poder  Pulblico  para  trazer enfoque  a tem5tica
abordada no presente projeto de lei. 0 intuito da  propositura e de sensibilizar mais

pessoas para serem doadoras de medula 6ssea, salvando, assim, vidas humanas

Nos  tiltimos  anos  houve  aumento  significativo  do  ntlmero  de  doadores  de
medula 6ssea, mas, em contrapartida, o nllmero de membros das faml'Iias diminuiu.
E sabido que a  maior probabilidade em  encontrar compatibilidade 6 entre  irm5os,

por6m, ainda assim as chances sao consideradas pequenas. Pesquisas apontam que
nesse caso a compatibilidade e de 25% (vinte e cinco  por cento).  Dessa  maneira,  o
encolhimento das faml'lias diminui as possibilidades de transplante de medula 6ssea.

Esta proposi¢ao tern como finalidade incentivar o cadastramento de doadores
de medula 6ssea no REDOME e valorizar o gesto nobre de quem toma iniciativa para
ajudar,   outrem   a   permanecer  vivo.   0   instrumento   utilizado   para   satisfazer  os
obj.etivos destacados 6 conceder isencao da taxa  de inscri¢ao em concurso  pdblico
municipal, haja vista que o valor arrecadado com a realiza¢ao de concursos ptlblicos
nao e considerado como receita aos cofres municipais.
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for,
Por  derradeiro,  e  imperioso   ressaltar  que  o  transplante  6  urn  protesso

simples,  onde  6  retirado  apenas  10 a  15% da  medula  6ssea  para  salvar  uma  vida.
Ressaltando que em cerca de  15 a  20 dias, o doador tern suas celulas regeneradas

por completo,  nao havendo riscos aos doadores,  apenas ocorre a  habilita€5o  para
salvar uma vida humana.

Conto  com  o  apoio  dos  meus  nobres  pares  para  a  aprovacao  desta

propositura.

Camara Municipal de Jacarei', 26 de junho de 2018.

`'     (S6nia  patasdaAmizade)

Vereadora - Lfder do PSB
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