
EXCELENTÍSSIMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE BAGÉ, 

SENHOR EDIMAR FAGUNDES CARDOSO. 

 

 

O vereador que este subscreve, apresenta à consideração de Vossa Excelência e do colendo 

Plenário o seguinte:  

 

 

 

     

 

 

PROJETO DE LEI Nº 028/2018 

 

Dispõe sobre a doação de equipamentos hospitalares por 

quem não mais os utiliza a quem precisa.  

 

 

Art. 1º Fica criado o Programa Municipal Doe esperança o qual visa angariar 

doações de camas hospitalares, cadeiras de rodas e de banho, muletas, entre outros 

equipamentos hospitalares, com a finalidade de ser direcionado a quem os necessita. 

 

Art. 2º O programa Doe esperança terá por objeto ajudar a melhorar a qualidade 

de vida de pessoas enfermas, com necessidades especiais, limitações físicas e que não têm 

condições de acesso a um tratamento adequado.  

 

Art. 3º A prefeitura destinará um local para recepção, depósito e triagem das 

doações que posteriormente serão postas à disposição das pessoas interessadas de forma justa 

e observada a urgência do donatário, sob a coordenação de um servidor municipal 

responsável. 

 

Art. 4º O programa será divulgado através de meios que permitam amplo 

conhecimento de seus objetivos, por intermédio de notícias, divulgação em emissoras de rádio 

e TV, site institucional da Prefeitura Municipal e páginas nas redes sociais dedicadas à 

acessibilidade, à saúde, à luta das pessoas com deficiência e a projetos de responsabilidade 

social. 

 

Art. 5º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de verba 

orçamentária própria, suplementadas se necessário.  

 

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 (noventa) 

dias. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação. 

 

Sala das sessões, 05 de março de 2018.   

                                                                                  

                  

Vereador RAMÃO ELIAS TEIXEIRA BOGADO 

PTB 



 

 

JUSTIFICATIVA 

Doação de equipamentos hospitalares (DOEH) - COM AMOR É POSSIVEL 

Tem o presente por objetivo facilitar a vida de quem precisa de muletas, 

andadores, cadeiras de rodas, e demais equipamentos hospitalares, mas não dispõe de recursos 

para comprar; bem como proporcionar meios de no momento de maior dor, conectar pessoas 

que tenham esses equipamentos disponíveis com quem está precisando deles no momento. O 

objetivo primordial deste projeto é proporcionar meios a quem possui vir a se desapegar e a 

um irmão alcançar.  

Preços muitas vezes inacessíveis à maioria da população aliado a dificuldade 

natural de obtenção com a velocidade desejada faz com que muitas pessoas fiquem muito 

tempo a espera de um equipamento que poderia minorar e muito o seu sofrimento; por outro 

lado há quem disponha destes equipamentos, justamente por ter passado por enorme 

sofrimento com ente querido e após a passagem do mesmo ficam sem saber o que fazer com 

tais equipamentos. 

Nossa maior motivação é a vontade de ver a população sendo mais bem atendida. 

Sinto-me na obrigação de fazer algo para melhorar a qualidade de vida da população de minha 

cidade e região. Há pessoas que aguardam a chegada de materiais hospitalares que seriam 

fornecidos pelo governo por meses e nós acabamos conseguindo fazer a doação antes do 

poder público.   

Faz-se necessário encontrar um novo fim para eles após o uso. A maioria das 

vezes é difícil achar esses itens hospitalares com a presteza desejada, enquanto os mesmos 

ficam encostados em um canto da casa, remoendo dores passadas. Pensei em desenvolver um 

sistema que unisse quem tem esses objetos para doar a quem precise, tornando mais rápida e 

prática essa conexão. 

Nossa maior recompensa é saber que conseguimos diminuir as dificuldades da 

população e melhorar sua qualidade de vida. 

Sala das sessões, 05 de fevereiro de 2018.  

  

Vereador RAMÃO ELIAS TEIXEIRA BOGADO 

PTB 


