
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

Submeto à apreciação e à consideração dos nobres vereadores o presente Projeto de Lei, que 

visa a criar o Programa Municipal de Cuidados Paliativos, com os objetivos de dar a atenção e 

os cuidados minimamente necessários ao paciente com doença incurável e em fase 

progressiva, a fim de promover o seu bem-estar e a sua qualidade de vida, bem como em 

atender e dar apoio aos familiares. 

 

Vivemos em um cenário em que há um progressivo envelhecimento populacional associado a 

um predomínio de doenças crônico-degenerativas de evolução lenta e um crescente e 

constante aumento de novos casos de câncer, bem como números relevantes de outras 

doenças que geram de forma direta o comprometimento funcional e a dependência. 

 

Além desses fatores, há uma nova reorganização familiar, com mais pessoas morando 

solitariamente e que, quando diagnosticadas com uma doença terminal, podem ter muito 

sofrimento físico, mental, social e emocional. 

 

Dentro desse contexto, o Programa Municipal de Cuidados Paliativos se insere como uma 

medida extremamente necessária, com a certeira abordagem de promover a qualidade de vida 

e de prevenir e aliviar o sofrimento de indivíduos e de seus familiares diante de doenças que 

ameaçam a continuidade da sua existência. Entretanto, ainda pouco se divulga ou se educa 

sobre esses cuidados. 

 

Com a missão de garantir à nossa comunidade o acesso à compreensão de protocolos e 

orientações em ações paliativas é que apresentamos a presente Proposição com o intuito de 

contribuir, como resultado final, para um melhor cuidado de muitas pessoas. 

 

Nunca é demais lembrar que o direito à saúde se insere na órbita dos direitos sociais, 

constitucionalmente garantidos pelo Estado, mediante políticas sociais e políticas econômicas 

que busquem o acesso universal a ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, 

consagrados nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal. 

 

É conhecendo a sensibilidade desta Casa que proponho o presente Projeto de Lei, contando 

com o apoio dos nobres pares para a sua aprovação. 

 

VEREADORA DULCE RITA  

 


