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 LEI N.º 4615 DE 29 DE SETEMBRO DE 2015 

INSTITUI o Dia do Motorista de Ambulância no  
                                            Município de Não-Me-Toque............................... 

 
 
 
 TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTKMEYER, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE 
NÃO-ME-TOQUE/RS. 
          FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei: 

 
Art.   1°  Fica instituído, o Dia do Motorista de Ambulância no Município de Não-

Me-Toque, a ser comemorado anualmente no dia 10 de outubro. 
 

Art.  2°  Ficam assegurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente à 
comemoração deste dia no Município.  

 
Art.  3°  O poder Executivo municipal poderá regulamentar a presente Lei no que 

couber.   
 

Art.  4°  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE - RS, EM 29 

DE SETEMBRO DE 2015. 
 
 

                                      TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTKEMEYER 
Prefeita Municipal 

ELEN C. HEBERLE 

Procuradora Jurídica 

OAB/RS 58.704 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

 

NOELI VERÔNICA MACHRY SANTOS 

Secretária de Administração e Planejamento 
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JUSTIFICATIVA 
 
 
 

A política de saúde pública no nosso Município necessita ser 
norteada por programas humanitários, contar com o clima 
organizacional que valorize o ser humano. Nesta visão, o exercício da 
profissão de motorista de ambulância deve somar várias 
competências. A técnica pelo exercício da condição de motorista, a 
humana por tratar diretamente com pessoas, numa condição em que 
todas as eventualidades são possíveis.  

 
É importante ressaltar que, garantir o dia do motorista de 

ambulância, é motivar uma profissão de extrema relevância para a 
sociedade, assim como retribuir o que estes profissionais no seu 
cotidiano fazem em prol de milhares de pessoas que se encontram 
fragilizados.  
 

Valorizar este profissional é compreender a função social de um 
agente público, que necessita de sensibilidade, competência, mas 
também de reconhecimento social.   
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