
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Manoel Viarif1

"Unir para fortalecer"

Lei n° 758/2002
De 01 de agosto de 2002

"Autoriza o Executivo Municipal a
contratar em Caráter Emergencial"

Ione Olarte Caminha, Prefeita
Municipal de Manoel Viana -RS
Faço saber, em disposto no artigo 56 da
Lei Orgânica Municipal, que a Câmara
Municipal aprovou e Eu sanciono a
presente Lei.

Art. 10 -É o Poder Executivo autorizado a Contratar em Caráter Emergencial. 1 (um) médico
Ginecologista, Padrão 15. para atuar junto a Secretaria de Saúde, Meio Ambiente e Assistência
Social.

Art. 20 -O período de contratação a que se refere o Art. 10 é de 90 (noventa) dias a contar da
data de admissão do Servidor.

Art. 30 -Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal em Manoel Viana,RS, O 1 de agosto de 2002
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Manoel ViarJ?

"Unir para fortalecer"

JUSTIFICA TIV A

Sr. Presidente
Srs. Vereadores

o referido Projeto de Lei trata da Contratação de Médico Ginecologista, em virtude de
término de contrato conforme Lei n° 714/2002, e também, em virtude da implantação de um
serviço de assistência integral a saúde da mulher, que engloba desde a assistência as nossas
adolescentes, passando pelas gestantes (pré-natal e tudo o que norteia o atendimento da grávida
e do puerpério); pela mulher em seu período de menacme (período que foi desde a primeira e a
última menstruação) até o climatério e a velhice. Atingindo todas as etapas da vida da mulher
para que assim possamos diminuir ou talvez até erradicar as grandes causas de morte das nossas
mulheres no município de Manoel Viana.

Queremos mostrar os índices atingidos nestes 3 (três) meses de contratação, que
somaram, um total de 595 (quinhentas e noventa e cinco) mulheres atendidas, sendo detectados
20 (Vinte) casos de doenças pré-invasivas do colo uterino (câncer de colo do útero) que é cem
por cento curável em seus estágios iniciais, casos estes, que com certeza culminariam em
mortes, talvez nos próximos dez anos. São inúmeras as justificativas que podemos dar para que
haja continuidade de um serviço sério de resultados ureventivos. diagnosticados e curativos.

Serviço público de saúde com prevenção, diagnóstico, tratamento e resolutividade é
igual a diminuição de mortalidade e morbidade.

A seguir alguns dos procedimentos realizados, para poder elencar a resolutividade das
ações: três biópsias de colo uterino, três cauterizações, uma punção de mama, duas colposcopia,
sete cirurgias eletivas, quatro retiradas de úteros, duas retiradas de tumor de ovários, três
biópsias de mamas, uma cirurgia de retirada de tumor de mama com tratamento radíoterápico
em Uruguaiana e 780 (setecentos e oitenta) coletas de preventivos.

Concluindo, esta Secretaria está garantindo o direito de saúde a nossa cidadã vianense
cumprindo as diretrizes e metas pré-estabelecidas, respeitando a legislação do SUS (Sistema
Único de Saúde), e também garantindo qualidade de vida saudável.

Como é do conhecimento de Vossas Senhorias, o Executivo encontra-se em processo
de Elaboração de uma nova Estrutura Administrativa, que após cumprido os tramites legais,
culminará na realização de Concurso Público para o provimento dos cargos ora contratados.

CeTros da atenção e aprovação do referido projeto pelos nobres vereadores dessa Casa
Legislativa.

Atenciosamente,
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