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MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) é de extrema importância para a sociedade.
Indubitavelmente, ganhou mais notoriedade devido aos atendimentos realizados por decorrência da Covid-19.  O
condutor-socorrista, o técnico de enfermagem, o enfermeiro e o médico, que compõem equipes do SAMU, são
essenciais à saúde da população. Ainda, na retaguarda, atua a equipe da Central de Regulação, composta por
médicos reguladores, telefonistas auxiliares de regulação médica, rádio operadores. No contexto atual de pandemia,
as profissões deste serviço ganham ainda mais destaque. Homenagear esses profissionais torna-se justo, por tantos
e relevantes atendimentos prestados à sociedade porto-alegrense. São profissionais que no cotidiano têm a árdua
missão de salvar vidas em situações adversas, haja visto tanto as condições dos ambientes que frequentam no
exercício de suas funções, quanto em razão dos riscos inerentes ao próprio serviço. O SAMU de Porto Alegre,
baseado no modelo francês de atendimento pré-hospitalar, foi criado no mês de novembro de 1995 e é
caracterizado como o primeiro serviço desta natureza em nosso país. Atualmente, em nosso município, são doze
equipes de Suporte Básico de Vida, compostas por técnico ou auxiliar de enfermagem e condutor, e outras três
equipes de Suporte Avançado que contam com médico, enfermeiro e condutor. O Núcleo de Educação
Permanente, os projetos SAMU na Escola (Samuzinho) e SAMU Cidadão também fazem parte da estrutura
municipal. Diante do exposto, e pela relevância do serviço prestado apresentamos o presente projeto de lei e
solicitamos a sua aprovação.

 

Sala das Sessões, 15 de junho de 2021.

 

 

 

VEREADOR JONAS REIS

 

 

 

PROJETO DE LEI
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Inclui a efeméride Dia do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), em 14 de novembro, no
Anexo da Lei nº 10.904, de 31 de maio de 2010 – Calendário de Datas Comemorativas e de
Conscientização do Município de Porto Alegre –, e alterações posteriores, no período compreendido no
dia 14 de novembro.

 

 

Art. 1º Fica incluída a efeméride Dia do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), em 14 de
novembro, no Anexo da Lei nº 10.904, de 31 de maio de 2010 – Calendário de Datas Comemorativas e de
Conscientização do Município de Porto Alegre –, e alterações posteriores, no período compreendido durante o dia
14 de novembro, data de criação do serviço em Porto Alegre.

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Jonas Tarcísio Reis, Vereador(a), em 15/06/2021, às
19:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória
nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de
Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0244336 e o código CRC 97A19689.

Referência: Processo nº 210.00279/2021-16 SEI nº 0244336
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