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JUSTIFICATIVA - PL 0023/2019 
O presente projeto de lei tem como objetivo a mobilização e a premiação de empresas 

que estimulem e criem condições necessárias para seus trabalhadores serem doadores de 
sangue e de medula óssea. 

Os bancos de sangue e os centros de transplante de medula carecem de doadores e, 
segundo dados do INCA, o Brasil apresenta mais de 10 mil casos por ano de leucemias. São 
pacientes que precisam de transplantes de medula e que podem ser salvos com um gesto de 
solidariedade dos doadores. 

Para se cadastrar como doador de medula, basta uma pequena quantidade de sangue 
retirada do doador (10ml) e preencher uma ficha com informações pessoais. Seria muito 
simples se não fosse o problema da compatibilidade entre as medulas do doador e do receptor. 
No entanto, a chance de se encontrar uma medula compatível é de (uma) em 100 (cem) mil. 
Por isso que, quanto mais brasileiros se dispuserem a fazer parte do Registro Nacional de 
Doadores de Medula Óssea (REDOME), maiores são as chances de se encontrar um doador 
compatível. 

O cadastro de doadores poderá ser feito em qualquer hemocentro, é uma atitude 
simples, mas que poderá acabar com a agonia de milhares de famílias. Para o dador trata-se 
de apenas um incômodo passageiro. Para o doente, será a diferença entre a vida e a morte. 

Por isso, precisamos da mobilização de todos para salvar vidas, razão pela qual a de 
se incentivar e premiar as ações de empresas, do setor público e privado, que mais se 
destacarem em campanhas destinadas à multiplicação do número de doadores de sangue e de 
medula óssea. Este o motivo de criar o "Selo Empresa Solidária com a Vida", para divulgar os 
bons exemplos de cidadania. 

Assim, pelo exposto, espero contar com o apoio e colaboração dos nobres vereadores 
desta Casa, para a aprovação do presente projeto. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 15/03/2019, p. 102 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/

