
PROJETO DE LEI Nº 4646/2017 

 

  

 

Altera o art. 1º da Lei nº 7.097, de 22 de abril de 

2015, que “Denomina Arthur de Morais Rego 

Donâncio o Pronto Atendimento Infantil (PAI) do 

Centro Clínico Universitário”.  

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS APROVA: 

 

Art. 1º  O art. 1º da Lei 7.097/2015 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º  Denomina Arthur de Morais Rego Donâncio  o Pronto Atendimento 

Infantil (PAI), localizado na UPA III, no Bairro Jardim Peluzzo.” 

  

Art. 2º  Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder ao devido 

emplacamento do Pronto Atendimento Infantil. 

 

Art. 3º Esta entra em vigor na data de sua publicação. 

  

                   Câmara Municipal de Patos de Minas, 27 de outubro de 2017. 

  

 

LÁSARO BORGES DE OLIVEIRA 

                   Vereador 

  

 

 JUSTIFICATIVA: 

A presente proposição visa a corrigir a redação do art. 1º da Lei 7.097, de 22 

de abril de 2015, que denominou “Arthur de Morais Rego Donâncio” o Pronto 

Atendimento Infantil (PAI). 

Isso porque o art. 1º da referida Lei mencionava, em seu texto, o Centro 

Clínico Universitário localizado na Avenida Marabá, entretanto, com o funcionamento 

da Unidade de Pronto Atendimento Infantil (PAI) na UPA III, o texto legal ficou em 

dissonância da realidade fática. 

Portanto, o que se pretende com esta proposição é apenas corrigir a redação 

da Lei 7.097/2015, dando conformidade com a atual realidade. Por conseguinte, a 

homenagem prestada ao pequeno Arthur continuará com a aprovação deste projeto, sendo 

alterada apenas a redação legislativa. 



Símbolo da campanha “5 ml de Esperança”, o pequeno Arthur Donâncio, 

filho de Guilherme de Morais Donâncio Rodrigues e Julia Katiuccy Borges Rego, e neto 

do ex-vereador Oton Rodrigues Rego, mais conhecido na cidade e região por Otinho, 

nasceu no dia 19 de junho de 2007. 

Desde muito pequeno, Artur Donâncio lutou contra uma leucemia, um tipo 

de câncer do sangue. Mesmo com toda a luta, não resistiu à doença e morreu no dia 20 de 

junho de 2011, no Hospital das Clínicas de São Paulo.  

Apesar da pouca idade, Artur deixou um legado importantíssimo para a 

sociedade patense, mineira e brasileira por meio da campanha “5 ml de esperança”, que 

alimentou a esperança de salvação de milhares de pessoas. 

A campanha "5 ml de esperança" foi criada pela família para doação de 

medula. A esperança era encontrar um doador compatível para o transplante, já que, em 

nosso Estado, diversas pessoas estão na fila para transplantes, pois a probabilidade de se 

encontrar um doador compatível é de um a cada 100 mil pessoas. 


