
 

Excelentíssimo Senhor Presidente. 

 

  O Vereador que este escreve apresenta à consideração de Vossa Excelência e 

do Colendo Plenário o seguinte: 

 

Projeto de Lei: 153/2017 

“Altera parcialmente a Lei Municipal nº 

5.763 de 18/05/2017, dando nova 

redação ao Art. 1º; acrescendo o inciso 

III ao Art. 2º; alterando o Art. 4º;  

criando o Parágrafo Único ao mesmo 

artigo; alterando o Art. 5º no caput e 

nos seus incisos I, III e IV .” 

 

Art. 1°  Altera-se o Artigo 1º da Lei Municipal nº 5.763 de 18/05/2017 que 

passará a ter a seguinte redação:  

 

“Art. 1º Fica criado o programa “Transporte Pela Vida” que dispõe sobre o 

transporte, dentro do Município, para pessoas portadores de câncer, paciente de 

Hemodiálise e seus respectivos acompanhantes, assim como as Gestantes de baixa 

renda”  

 

Art. 2º Acresce o inciso III ao Art. 2º da Lei Municipal nº 5.763 de 18/05/2017 

que terá a seguinte redação:  

 

“ III – Pré–Natal – É o acompanhamento sistematizado da gestação, desde sua 

detecção até o parto, estendendo-se aos cuidados puerperais.  

 

     Art. 3º Altera-se o Artigo 4º da Lei Municipal nº 5.763 de 18/05/2017, que 

passará a ter a seguinte redação: 

   



“Art. 4º Caberá ao requerente, junto a Secretária Municipal de Saúde e 

Atenção á Pessoa Idosa, a comprovação, por laudo médico, de sua doença ou 

situação gravídica. 

 

Art. 4º Cria-se o Parágrafo Único ao Artigo 4º da Lei Municipal nº 5.763 de 

18/05/2017, que passará a ter a seguinte redação: 

 

“Parágrafo Único: Deverá a Gestante de baixa renda comprovar sua condição 

de hipossuficiência, através do cadastro único para Programas Sociais denominado 

no cad único” 

 

     Art. 5º Altera-se o Artigo 5º da Lei Municipal nº 5.763 de 18/05/2017, que 

passará a ter a seguinte redação: 

      

  “Art. 5º O Poder Executivo, através do órgão competente, deverá 

estabelecer políticas de apoio á locomoção e trânsito à pessoas portadoras de câncer, 

em tratamento de hemodiálise e as gestantes de baixa renda, de forma a: 

   

    Art. 6º Altera-se o inciso I do Artigo 5º da Lei Municipal nº 5.763 de 

18/05/2017, que passará a ter a seguinte redação: 

   

  “I – garantir transporte às pessoas com câncer, pacientes de hemodiálise e 

gestantes de baixa renda. 

       

    Art. 7º Altera-se o inciso III do Artigo 5º da Lei Municipal nº 5.763 de 

18/05/2017, que passará a ter a seguinte redação:: 

   

     “ III – Facilitar e estimular o tratamento e atenção pré-natal no sentido de evitar 

interrupção dos mesmos e prevenir a ocorrência óbitos maternos e infantis.  

 

   

 



Art. 8º Altera-se o inciso IV do Artigo 5º da Lei Municipal nº 5.763 de 

18/05/2017, que passará a ter a seguinte redação: 

 

“ IV – Promover campanhas educativas, a fim de sensibilizar a comunidade 

para a prevenção destas doenças, assim como da importância do acompanhamento 

pré-natal. 

 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

SALA DAS SESSÕES, 03 de julho de 2017. 

      

 

    

     Ver. Luis Alberto Gonçalves Silva – CHICO      

       Líder da Bancada PSB        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       JUSTIFICATIVA 

 

Considerando que a Constituição Federal garante a inviolabilidade do direito à 

vida, a proteção à maternidade e que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação; 

 

Considerando que a maioria das mulheres carentes não dispõe de transporte para 

dirigir-se às unidades básicas de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) para o 

cumprimento do mínimo de consultas e exames laboratoriais de assistência pré-natal; 

 

Apresentamos o presente projeto que visa amparar as inúmeras gestantes no 

município de Bagé, que por dificuldades socioeconômicas não podem fazer as consultas 

e exames de pré-natal corretamente. É sabido que, o baixo índice de adesão ao pré-natal 

tem como um dos motivos principais, a falta condições financeiras para arcar com o 

deslocamento entre a residência e as unidades de saúde.  

 

O pré-natal é o acompanhamento médico que toda gestante deve ter, a fim não 

só de manter a integridade das condições de saúde da mãe e do bebê, mas, também, 

outros aspectos relevantes ao desenvolvimento infantil, como a saúde emocional da 

mãe, o apoio que ela encontra nos familiares, no trabalho, na escola e na comunidade, 

bem como orientações sobre a importância da construção do vínculo com o bebê e da 

participação do pai, além de outros aspectos relacionados à vida psíquica da gestante, 

sua família e seu ambiente social direto e indireto.  

 

No campo das questões biológicas, durante toda a gravidez são realizados 

inúmeros exames laboratoriais que visam identificar e tratar doenças que podem trazer 

prejuízos à saúde da mãe ou do feto. Contudo, garantir que a gestante e o feto 

mantenham-se saudáveis durante os nove meses é o principal foco do pré-natal, 

diminuindo, assim, a mortalidade infantil e materna.   

Em relação à saúde do bebê, a incidência de nascimento de bebês prematuros no 

grupo de mães que fazem o pré-natal não chega a 10%, sendo que daquelas que não 

contam com o acompanhamento apropriado chega a 40%. Quando falamos de bebês 

prematuros devemos pensar em maior mortalidade neonatal, maior tempo de internação 

em UTI’s Neonatais, maior chance de sequelas, além do desmame precoce e suas 

consequências à criança e ao poder público. 

 

 

 

 

 



Por fim, levando em conta que os números médios de mortalidade infantil a 

nível nacional giram em torno de 13,8/1000, os números estaduais  significam 

10,1/1000, enquanto nossos números locais alcançam o coeficiente significativo de 

14,86/1000. (dados IBGE e Sistema de Vigilância e Mortalidade da 7ª CRS).  

 

Concluímos que o poder público não deva se furtar em proporcionar cada vez 

mais condições às gestantes no rigoroso acompanhamento gestacional. Além de uma 

questão de saúde, serão minimizados os altos custos com demandas hospitalares 

decorrente da falta de pré-natal e reduzindo os índices de mortalidade infantil.  

 

A facilitação do deslocamento da gestante para realização das consultas  pré-

natal é mais um instrumento de saúde pública, focado na gestante e no feto, que poderá 

ser implementado com a aprovação da presente lei. 

 

Diante o exposto, requeiro apoio dos Nobres pares para aprovação desta Lei. 

 

 

 

SALA DAS SESSÕES, 22 de junho de 2017. 

 

 

 

 

 

        Ver. Luis Alberto Gonçalves Silva             

                Líder da Bancada PSB      


