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DATA:  19 de junho de 1998.
SÚMULA: Autoriza  o  Chefe  do  Poder  Executivo  Municipal  a 
implantar o Projeto Pró-Mamãe, e da outras providências.
_____________________________________________________

______________________________________________________________________

OTAVIANO OLAVO PIVETTA,  Prefeito  Municipal  de  Lucas  do 
Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.  1º  -  Fica  autorizado  o  Poder  Executivo,  através  de  seu  setor 
competente a criar e implantar o projeto Pró-Mamãe, onde destina-se a dar assistência as 
gestantes no Município de Lucas do Rio Verde.

Art. 2º - O Projeto Pró-Mamãe em conformidade com o inciso I do 
Artigo 203, da Constituição Federal, tem como objetivo principal entre outros para com as 
gestantes de:
a-) Orientar sobre a concepção do feto;
b-) Orientar durante o perído de gestação,
c-) Orientar  após o parto, no relacionamento entre mãe e recém nascido.

Art. 3º - A implantação do projeto Pró-Mamãe, dar-se-á  nas Creches, 
Casa de Ação Social, Centro de Saúde e Centros Comunitários.

Art. 4º - O projeto será formado por uma comissão composto de 02 
(dois) representantes das seguintes Secretarias:
a-) Secretaria de Ação Social,
b-) Secretaria de Saúde,
c-) Secretaria de Educação.

Art. 5º - As dotações para a execução da presente Lei, serão dotadas 
no orçamento próprio, suplementadas se necessário, onde deverão fazer parte integrante do 
Plano Orçamentário Anual, podendo receber convênios de entidades públicas e particulares.

Art.  6º -  Esta  Lei  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 19 de junho de 1998.
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