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PROJETO DE LEI N. 54 1 nolg

ÁSSEGURÁ ÀS MTJLHERES GRAVIDAS, A

PARTIR DA VIGESIMA SEMANA DE

GESTAçÃO, O DIRETTO A ME\A PASSAGEM

NOS TRAÍì'SPORTES TERRESTRES E
FLUVIAIS, INTERMUNICIPAIS, NO ESTADO

DO AMAZONAS E DÁ OIJTRAS

PROVIDÊNCNS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Arrt.1o, Fica assegurado às mulheres grávidas, a partir da vigesima semana de
gestação, o direito à meia passagem nos transportes terrestres e fluviais,
intermunicipais, no Estado do Amazonas

S 1o. Para efeito da gratuidade descrita no "caput", considera-se transporte
terrestre intermunicipal, os transportes cole:ivos rodoviários que transportam
passageiros, regularmente, entre os municípios do Estado do Amazonas.

$ 2o. Tratando-se do modal fluvial, para os efeitos desta, considera-se transporte
fluvial, àquele realizado por embarcaçÕes e recreios de linhas regulares, que
fazem a locomoção de passageiros entre os municípios do Estado do Amazonas.

Art. 20. Esta Lei tem por finalidade:

| - facilitar a locomoção das mulheres grávidas, em suas consultas rotineiras,
levando-se em consideração, a dificuldade de se ter médicos especialistas, nos
municípios onde residem;
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ll - evitar que a falta de recursos disponíveis, impeça as mulheres grávidas de
realizarem consultam e exames, indispensáveis à saúde dessas grávidas e de
seus nascituros;

lll universalizar o direito ao acompanhamento médico especializado, às
mulheres grávidas do Estado do Amazonas.

Art. 3o. O Poder Executivo Estadual, regulamentará, as normas, procedimentos e
demais açÕes necessárias à aplicação desta Lei.

Art. 40. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de
dotações orçamentárias proprias, suplementadas se necessário.

Art. 50. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

PAçO DA ASSEMBLETA LEG|SLAT|VA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM
MANAUS, 14DE AGOSTO DE 2019.

Dra. Mayara Pinheiro Reis
Deputada- PP

2a Vice Presidente
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JUSTIFICATIVA

A Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, chama a
atenção para o fato de que cuidados com a saúde, devem ser diários,
notadamente, tratando-se de mulheres grávicas, haja vista, que no período da
gravidez, essa atenção com a saúde deve er redobrada, pela importância da
nova vida que estar por vir.

Assim, a gestante deve ser acompanhadas, por médicos
especialistas, em consultas de pré-natal; realizar todos os exames recomendados
pelo medico; não consumir bebidas alcoólicas ou qualquer tipo de drogas; e,
principalmente, não usar medicamentos sem o'ientação médica.

'Ademais, é indispensável, permanecer rearl,izando,
periodicamente, os exames de rotina e as consultas aos médicos especialistas, os
quais não estão disponíveis nas cidades do interior do Estado e, por isso, as
mulheres grávidas, têm necessidades de se locomover ate à capital, para a
realização desses exames e consultas e, muitas vezes, pela indisponibilidade de
recursos, deixam de realiza-los. Daí, a necessidade da gratuidade da passagem
para a realização desta locomoção.

Outrossim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar -
ANS, orienta às mulheres grávidas que inicie o pré-natal assim que descobrir a
gravidez e, partir de então, realize consultas regularmente: uma vez, por mês, até
a 284 (vigesima oitava) semana de gravidez', e cada 15 (quinze) dias, entre a 28a
(vigesima oitava) e 36a (trigesima sexta) semana, até o nascimento do bebê

Ademais, a mulher gráv da, deve tomar todas as vacinas
indicadas para a gestante e, nem sempre, estas vacinas estão disponíveis, na
localidade em que residem, sendo mais um motivo de necessidade de locomoção,
via terrestre ou fluvial.
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Por fim, é indispensável l=mbrar que o nascituro, aquele que
foi concebido no ventre materno, é um ser hunano, embora, ainda, em formação,
mas já detentor de direitos, notadamente, o direito à vida e a todas as garantias, a
ela inerente, tais como, saúde, tamanho e pÈso adequados, imunização contra
doenças infectocontagiosas, dentre outros. Essas garantias, serão mais bem
asseguradas, se sua genitora, realizar as visitas regulares ao médico especialista,
a fim de manter uma gestação normal e saudável, à ela e ao bebê.

PAçO DA ASSEMBLETA LEGTSLATTVA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM
MANAUS, 14 DE AGOSTO DE 2019.

Dra. Mayara Pin,heiro Reis
Deputada- FP

2 Vice Presidente
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