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PROJETO DE LEI Nº 086/2020 

 
EMENTA: DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE UM 
PROGRAMA DE INCENTIVO A DOAÇÃO DE 
PLASMA CONVALESCENTE NO MUNICÍPIO DE 
CAMPINA GRANDE E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DECRETA: 
 

Art. 1º Institui o programa de incentivo à doação de plasma convalescente no 
município de Campina Grande.  

Parágrafo único - As ferramentas que serão utilizadas para efetivar o programa 
devem ser as já existentes na estrutura organizacional da prefeitura, tais como: como 
sites e portais. Podendo a Administração Municipal criar dotações orçamentárias 
específicas para ampliar o programa dentro da sua capacidade.  

 
Art. 2º O programa de incentivo tem por finalidade aumentar a oferta de plasma 

convalescente disponível para o tratamento da covid-19 e diminuir os óbitos no 
Município de Campina Grande.  

 
Art. 3º Os doadores de plasma convalescente terão prioridade nos programas 

de incentivo ao empreendedorismo executados pelo poder público municipal, sem 
prejuízo dos benefícios já disponíveis para os doadores de sangue tradicionais.  

 
Art. 4º A prefeitura municipal de Campina Grande poderá firmar parceria com as 

empresas de transporte por aplicativo como também com permissionários e motoristas 
de taxi para buscar e levar os doadores de plasma ao Hemocentro da Paraíba a fim de 
que se realize a doação.  

 
Art. 5º Será considerado apto a doar plasma convalescente aquela pessoa que 

preencher os requisitos estabelecidos pelo Hemocentro da Paraíba para tal fim.  
 
Art. 6º O poder público municipal poderá regulamentar esta Lei e incluir mais 

benefícios direcionados aos doadores de plasma.  
 
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Campina Grande “Casa de 
Félix Araújo”, em 08 de junho de 2020. 

 

Pr. LUCIANO BRENO 

Vereador/PP 
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JUSTIFICATIVA: 

 
 Senhoras Vereadoras, 
 Senhores Vereadores, 
 
 

Dentre as inúmeras tentativas de se encontrar um tratamento eficaz contra a 
Covid-19, o plasma sanguíneo parece ter um resultado animador. As pesquisas em 
torno deste tipo de terapia mostram que alguns convalescentes da doença do novo 
coronavírus apresentam melhoras, mas ainda passa por comprovação.  

O chamado plasma convalescente, ou seja, aquele coletado de paciente já 
recuperado da Covid-19 por um processo que se retira apenas aquela parte do sangue 
(hemácias e plaquetas retornam ao doador), é usado como um reforço aos pacientes 
mais graves da doença.  

A ideia é que os anticorpos já produzidos pelo doador ajudem como um reforço 
no tratamento de pacientes mais graves. Os anticorpos “já prontos” retirados do corpo 
de outras pessoas ajudariam a combater a infecção em pacientes sem essas defesas. 
Além disso, uma só doação pode ajudar de dois a três receptadores.  

Terapia parecida já foi utilizada em outras epidemias como de SARS, MERS e 
H1N1 apresentando bons resultados em alguns casos, por isso, é importante que o 
poder público ofereça, além da possibilidade de se receber tal doação, benefícios para 
aqueles que sejam aptos a doar fazendo com que se sintam encorajados a fazê-la. 

Pela relevância do tema para a população e por objetivar o interesse público 

geral, espero a acolhida de todos os meus pares que juntos fazemos esta casa. 

  
  

   
 

Pr. LUCIANO BRENO 

Vereador/PP 


